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& Chmury 
ie- |ad rolnictwem 
zki | Sytuacja rolnictwa na terenie"woje 

dztwa Wileńskiego trudno jest nie 

wać rozpaczliwą. Od sześciu lat 

ma lik wytrwale pokłada nadzieję, że 

mamzmaidzie wreszcie urodzaj — i stale pod 
m względem stawka jego jest bi- 

U | przez  niepomyślny splot wa- 
! hków. Z roku na rok coraz bardziej 

| į diuža się. Dziś już jest właściwie 

'nkrutem dla którego niema ratunku, 

ema bowiem wierzyciela, któr.yby 

łonny był do uregulowania sprawy 
ogacależności w ten sposób by dłużnik 

bgł odzyskać swą zdolność płatni- 
'adujeą. 

Wszystko zda się sprzęgło przeciw 

rtunę rolnikowi wileńskiemu. Wszak wła” 

ie poprzez Wileńszczyznę (tak spe- 

jj byflnie przedtem upośledzoną i zanied- 
jwaną przez zaborczy rząd rosyjski), 

otówegła linja fortyfikacyjna rosyjsko - 

miecka z czasów wojny światowej. 

złość! na kilkanaście a nieraz i kilkadzie- 
At kilometrów od tej linji nie pozosta” 

WO kamienia na kamieniu. Później oku- 

będąc niemiecka, okupacja bezwzględ- 

» W istocie swej pasożytnicza, która 

| Ycisnęła z rol-twa wszystko co się da- 

| a co stanowiło jakąkelwiek wartość 

Džniej dwukrotnie inwazja bolszewi- 
ja doprowadzająca dzieło zniszczenia 

p. Statecznego końca. Dodajmy prze- 

tara 436 wojsk, rekwizycje. Nie zliczyć 

-u klęsk. 
becnė | najgorsze rzeczy, przemijając w 

a  timięci się zacierają. Już nie odtwo- 
Lymy chyba ogromu tej rozpaczy, któ- 

JJ ulec musiał rolnik czy to wówczas 

4: po powrocie z tutaczki lub niewo- 

      

Szukał nadaremnie śladów swego 

Jarsztatu pracy, czy kiedy świadkiem 

i 14 bezradnym niszczenia dorobku, lub 

Abudowywał go z niczego i bez czy- 

ocztiikanwiek pamocy. 
1051. 

„ Mijały lata — a jednocześnie mno- 

у się troski. Rolnictwo na ziemiach 
zy Schodnich najdotkliwiej musiało od- 

ranajUć skutki nieprzychylnej dla rolni- 

Jos) Wa państwowej polityki gospodarczej 

nhauś legającej na premedytacyjnem ni- 

5. czeniu większej własności i obronie 

: nsumenta miejskiego kosztem pro- 

: centa rolnego. Organizm: słabszy 

l Eni jest odporny na działanie choro- 

„SbPtwórczych zarazków a właśnie 
dm. „Nictwo wileńskie było jednym z tych 

K. Aistabszych organizmów: wycieńczo- 

TĘ Spauperyzowane, niezdolne do twór 
7 nżej inicjatywy, specjalnie upośledzane 

z 1 zachowało ono siły tylko 

Zak? iStnienia, do wegetowania z dnia na 

żień, posiadającego wszelkie cechy 
WN wolnego obumierania czy konania. 

Nawet warunki atmosferyczne i 

4 były stale w ciągu ostatnich pięciu 
ы zat nieprzychylne. Wileńszczyzna prze- 

oś już uświadamiać co znaczy uro- 
0Ёа Przecietny. Nie zna juž takich u- 

w. Jdzajów — dowiaduje się o nich tyl- 

z publikacji głównego Urzędu Sta- 
aszf Stycznego zawdzięczając któremu, 

tow aprzykład powiat Mołodeczański ma 
Jodzaje konkurujące z urodzajami w 

tek znańskiem. 
18 Rok 1928 zmusił rolnika wileńskie- 

wh do wyciągnięcia żebraczej dłoni. 
orą NU zmuszony byt do asygnowania 

"lo miljonów ztotych na... dokarmia- 
m.“ producenta rolnego. 

pa „Miejmy śmiałość operować fakta- 

c "iz faktów tych wyciągnąć konse- 

muj Cncje: 

  

  

  

  

i 1) Przy przeciętnym urodzaju zbio- 
ką | Poszczególnych ziemiopłodów nie 

„pokrywają zapotrzebowania ludności 
zą »lniczej według norm konsumcji przy- 

+YCh z uwzględnieniem normalnego 
iZK żywiania się. Po potrąceniu ziarna 

ja 4 zasiew oraz spieniężanego na ryn- 

E wewnętrznym pozostała ilość żyta 

 Jakpszenicy stanowi 140 klg. na gławę 
„,2dnoŚci rolniczej rocznie, włączając 

w. karmienie inwentarza, wówczas gdy 
walbrma ta powinna wynosić co najmniej 
6ь @000 klg. Normy taktycznego spożycia     

    

   

Inytczmienia, owsa, gryki i t.d. odbiegają 

z | przyjętych w hygjenie o 20 do 50 
roc. Wobec tego, że konsymcja zie- 

niaków w rolnictwie wynosi zaledwie 

ECHA STOLICY 

Konferencja rządu z klubami 
sejmowemi 

Zainicjowana przez Rząd przed 
kilku dniami konferencja Premjera 
Świtalskiego i ministra wojny Mar- 
szałka Piłsudskiego z przewodniczą- 
cymi sejmowych klubów nadal wywo- 
łuje wielkie poruszenie. Opozycja nie 
decyduje się na odrzucenie zaprosze- 
nia na tę konierencję, ogranicza się 
do jałowych jas zwykle urągań, jed- 
nocześnie starając się wysondować 
treść tej konferencji. Narazie wysu- 
wane są trudności protokularne, kto 
ma zwołać konferencję: marsz. Da- 
szyński czy premjer Świtalski, gdzie 
się ona ma odbyć—w gmachu Sejmu 
czy w Prezydjum Rady Ministrów i 
td. Jedno z pism podawało, że ende- 
cy nie-mają wziąść udziału w tej 
konferencji, której inicjatywa popsuła 
im szyki w przygotowywanej przez 
nich akcji za zwołaniem sesji nad- 
zwyczajnej. Wobec wysuniętej przez 
rząd propozycji konferencji akcja en- 
decka spaliła na panewce. 

W sprawie ostatecznej decyzji co 
do konierencji, kluby zbierają się w 
gmachu sejmowym na naradę. Ofi- 
cjalnie na posiedzeniu u Marsz. Da- 
Szyńskiego senjorowie klubów zajęli 
Stanowisko wyczekujące. Marsz. Da- 
szyński, który sam myśl konierencji 
popiera, akcentował, że poświęcona ona 
będzie sprawom budżetowym. 

„Mandat Polski nad Palestyną“ 

Żydowski „Nasz Przegląd” (pismo wy- 
dawane po polsku) przyniost onegdaj artykuł 
wypowiadający się za udzieleniem Polsce 
mandatu nad Palestyną. Artykuł ten szeroko 
uzasadniał jakie korzyści z tego popłynętyby 
dla żydów opierając swe rozumowania na 
tem, że Połska zawsze odnosiła się do sjo- 
nizmu przychylnie, że mandat Polski nad 
Palestyną ułatwił by żydom połskim prze- 
siedłanie się i w ten sposób b. kwestja ży- 
dowska w Polsce uległaby jeżeli nie całkowi- 
tej likwidacji to jprzestałaby istnieć jako je 
dno z głównych zagadnień polityki narodo- 
wościowej. - 

Korespondent angielskiego „Times'a“ w 
Warszawie zatelegrafował o tem do Londy- 
nu zaopatrując, swoją depeszę w komentarz, 
że artykuł „Naszego Przeglądu* świadczy 
przedewszystkiem 0 poprawie stosunków pol 
sko - żydowskich. Trafność tej uwagi rzuca 

się w oczy jednakże równocześnie nasuwa 

się myśl, że trzeba było aż wypadków w 

Palestynie w której tyle padło ofiar, aby ży- 
dzi nasi zrozumieli, że ich częste narzekania 
na panujące stosunki w Polsce, są w bar- 
dzo wielu wypadkach grubo przesadzone. 
Być może wypadki w Palestynie na naszym 
gruncie będą miały ten pedagogiczny sku 
tek. = 

Jeżeli chodzi o realną stronę propozycji 

to wydaje się ona w tej chwili nieaktualną 
z tego przedewszystkiem względu, że An- 
glja nie wypuści Palestyny z swych rąk po- 
nieważ jest ona jednym z odcinków drogi 
lądowej do Indyj. Szczególnie teraz po u- 
dzieleniu niemal całkowitej _ niepodległości 
dla Egiptu, okręg palestyński nabrał znacze 
nia jako pozycja obronna morskich linij ko-- 
munikacyjnych metropolji angielskiej z In- 
djami. 

Bułgarska wycieczka wyjechala 
do Gdyni 

WARSZAWA, 6. 9. Pat. O godz. 
8.40 wyjechała do Gdyni bawiąca już 
od kilku dni w Polsce wycieczka 
bułgarska, na czele której znajdują 
sie między innemi prezydent miasta 
Sofji gen. Wazow oraz poseł do parla- 
mentu bułgarskiego p. Wasiljew. 

Powrót awionetki polskiej z 
Bargelony 

WARSZAWA, 6. 9. Pat. Dziś o 
g. 9.50 rano na lotnisku warsz.$wylą- 
dowała awionetka polskiej konstrukcji 
„Spad - R. W. D. II,“ z 45 konnym 
silnikiem Salmsona konstrukcji inży- 
nierów Wigury, Rogalskiego i Drze- 
wieckiego. s Awionetka piowadzona 
była przez por. Žwirko. Jako pasa- 
żer leciał p. Wigura. Awionetka od- 
była raid z Warszawy przez Poznań 
i Berlin do Paryża, a stamtąd do 
Barcelony. W drodze powrotnej awio- 
netka przeleciała przez ltalję i Austrję 
do Krakowa, skąd przybyła dziś ra- 
no do Warszawy. 

Przyjazd p. Venizelosa do Polski 

Jak się dowiadujemy, premjer 
grecki p. Eleuteros Venizelos przy- 
będzie do Warszawy w połowie 
września. Wobec tego bawiący obec- 
nie na urlopie w kraju poseł Rzeczy- 
pospolitej w Atenach p. Jurjewicz 
wstrzymał swój powrót na  placów- 
kę. P. Venizelos odwiedzi również 
Poznań, a prawdopodobnie i Kra- 
ków. 

  

     

  

2 ZA KORDONÓW 
Mun.jasz papieski Barteloni opościł | 

Kowno. 
KŁAJPEDA. 6.9. Pat. „Mame- 

ler Dampboot* komunikuje, że 
nuncjusz papieskł Bartoloni, któ- 
ry przed niedawnym czasem 
wyjechał z Kowna, nie powróci 
już na zajmowane stanowisko i 
przeniesiony,zostanie do Egiptu. 

lydzi lifewsty w liczbie ofiar rozru- 
(hóW w Palestynie 

Z Kowna donoszą: Wśród zabi- 
tych podczas rozruchów w Palestynie 
znajduje się również kilku Żydów, 
wysłanych z Litwy na studja talmu- 
dyczne do żydowskiego seminarjum 
rabinów. Są to: Braude i Kapłan z 
Wiłkomierza, Kapłański, syn rabina 
z Ławkowa, Rosengolc zWyłkowyszek, 
Szor z Użdol i Jugil z Wileńszczyzny. 

Pożary na skutek pioranów 
Z Kowna donoszą: Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych podaje, iż wczo- 
raj wieczorem w powiatach Rakisz- 
kowskim, Uciańskim i Jeziorskim wy- 
darzyły się wielkie pożary z powodu 
uderzenia piorunów. Spłonęło kilka 
stodół ze zbożem, koniczyną i inwen- 
tarzem. 6 osób zostało porażonych 
na Śmierć. W miasteczku  Dusiatach 
pow. Jeziorskiego spłonął wielki 
młyn. Wielki grad, który wypadł, 
uszkodził przewody telefoniczne. Stra- 
ty dochodzą do 300 tys. lit. 

lustytacje kredytowe w Lliiwie 
Z Kowna donoszą: Według da..ych sta- 
W w bieżącym roku w Litwie, 
oprócz Banku Litewskiego, są czynne jesz- 
cze; 9 banków akcyjnych i prywatnych 
osób, 2 centralne banki kooperacyjne, 20 
instytucyj wzajemnego kredytu, 419 towa- 
rzystw drobnego kredytu, w tej liczbie 101 
żydowskich. Wszystkie te instytucje kredy- 
towe miały w 1 r. 176,916.100 lit, pod- czas gdy w 1927 r —132.157.500 lit. i 1023 
kę — lit. s ze sumy w 
ub. roku prywatne wkłady wynosił 
117 408 900 lit. Weksli drskontowanych w 
1928 r. było na sumę 59,568,600 lit,, pod- 
czas gdy w 1924 r, ną sumę  25,759,400 [it 
Protestowanych weksli w 1928 r. było na sumę 4 894,865 lit, co stanowi 82 proc. 
dyskontu, w 1924 r. -- 2,690,214 lit., czyli 
10,4 proc. dyskontu. 

Neleoryt w Litwie 
Z Kowna donoszą: Wczoraj do 

powiatu Poniewieskiego wyjechała 
specjalna komisja geofizycznego ga 
binetu *uniwersytetu kowieńskiego w 
celu zbadania meteorytu, który spadł 
tam w lutym r. b. 

Imiana ustawy banku estońskiego 
Z Rewla donoszą: W chwili obec- 

nej w Genewie bawi prezes banku 
estońskiego Jakson i konsultant ban- 
ku sir Williamson, którzy mają zło- 
żyć komisji finansowej Ligi Narodów 
sprawozdanie o działalności banku. 
Według statutu banku do 1 stycznia 
1930 r. akcje bankowe powinny 
przejść w prywatne ręce. Wszelako, 
wobec niepomyślnej konjunktury fi- 
nansowej, rząd estoński dotychczas 
nie miał możności pomyśleć o prze- 
prowadzeniu w życie przejścia akcyj 
w ręce prywatne, to też przedstawi- 
ciele banku estońskiego zwrócą się 
w Genewie do Ligi Narodów z proś- 
bą o pozwolenie na zmianę statutu 
banku. 

Tragiczcy zgod naiwybiiniejszego lotnika 
łoiewskiego por. Skaubita 

RYGA. 6.9. (PAT). W dniu wczorajszym 
z powodu deiektu motoru, rozbił i się spalił 
samolot, w którym znajdował się asi lotni- 
ctwa łotewskiego i niajlepszy zrgawca sztuki 
lotniczej 'w Łotwie por. Skaubit oraz sierż.. 
Mazur. Śmierć Skaubita przynosi poważreią 
szkodę anmiji łotewskiej. 
„Mandat Polski nad Palestyna". 

Sprawa reformy systemu podatkowego 
W Estonji 

TALLIN. 6.9 Pat. Najbliższa sesja 
zgromadzenia narodowego zająć się 
ma sprawą radykalnej reiormy syste- 
mu podatkowego. Szereg podatków 
ma być zniesionych, a zamiast nich 
wprowadzone zostaną nowe. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — al Szegtylkiego — A Laszuk, 
BIENIAKRONIE — butet kolejowy. 
ERĄSŁAW — Rasęgarnia T-wa „lot”. 
UĄBROWICA truieste) — Księgarnia K. Malmowskiegu. 
BURSZTY — Butet kolejowy 
GLĘBOKIE —. w. Zamkowa, W. Włodzimieruw. 
tWOÓDNO — Księgarma T-wa „Ruch*. i 
GWÓRÓDZIEJ — Lwurzec kolejowy — K. Smarzyński 
IWIENIEC — Silep tytomowy 5. Zwierzyński. 
4LLUR — Sklep „jedność”. 
LIDA — a buwaiska 13, S. Matecki. RZE > I WOLKOWYSK — 
MOŁLODELZN — Księgarnia I-wa „Ruch”, ° 

L8NY UULOSIEN: wiersz waumetowy jednoszpaitowy ua atronie 2-ej i Jej 40 gr. 
| akuczant miumetr 50 gr. Kromka reklamowa milimetr Ó0 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc 

NIEŚWIEZ — ui. Ratuszowa, Księgarnia Jażw'nskitkO. 4 
AOWOGRODEK — kiosk St. Michalskiego. 1 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch” 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIRSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejsko. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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ża tekstem ió groszy. Komunikaty Ora. 
drożc;, 
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Aresztowanie Pleczkajfisa 
Pod zarznióm usiłowania zamachu na Woldemataga 

Z Kowno donoszą: Agencja „Telunion* podaje następującą wiadomość: 
: 5 bm. policji niemieckiej udało się zatrzymać w lesie wpobliżu Stalupe- 

nien 6 emigrantów litewskich. Przy zatrzymanych znaleziono 2 maszyny pie 
kielne, kilka granatów ręcznych, karabiny, dewolwery i wielką ilość amunicji. 
Ч Jeden z aresztowanych nazywa się Pleczkajtisem. Policja niemiecka 
przypuszcza, że aresztowany Pleczkajtis jest identyczny ze znanym przywód- 
cą emigrantów litewskich którzy przy pomocy terroru walczą z obecnym ustro 
jem w Litwie. 

Pamuje przypuszczenie, że Pleczkajtis ze swymi pomocnikami zamierzał 
dokonać zamachu ra pociąg, w którym litewski premier prof. Woldemiaras 
miał powracać z Genewy do Litwy. . 

Aresztowarych zakuto w kajdany i oddano do dyspozycji władz Są- 
dowych. t i 

Czy zaaresztowany w Niemczech Pleczkajtis wydany bę- 
dzie władzom litewskim 

BERLIN, 6—9. Pat. Biuro Wolfia donosi z Kowna, że premjer Wol- 
demaras dowiedział się w Genewie o zaaresztowaniu Pleczkajtisa. Kowień- 
skie ministerstwo spraw zagranicznych oczekuje od Woldemarasa instruk 
cyj co do tej sprawy. Niewiadomo jeszcze, jakie kroki podejmie rząd |- 
tewski w sprawie Pleczkajtisa u rządu niemieckiego. Przypuszczają, że 
rząd litewski zażąda od Niemiec wydania Pleczkajtisa pomimo tego, że 
pomiędzy Litwą a Niemcami nie istnieje konwencja w sprawie wydania 
rzestępców politycznych. W kołach litewskich twierdza, że Pleczkajtis nie 

est przestępcą politycznym lecz kryminalnym. 

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH ODBYŁO SIĘ ARESZTOWANIE. 
: BERLIN. 6.9. (PAT). Biuro Wotifa donpsiį z Ejdkun, že žandarimi niemieccy are- 

sztowali wczpraj pomiędzy miejscowościami Nęhlkohner a Kassuben przywódcę emigran- 
tów litewskich Pleczkajtisa i jego pięciu zwolenników. Aresztowani i, že chcicki 
próbować przedostania się na Litwę przez zieloną granicę, aby odwiedzić tam krewnych. 
Zagresztowanych skuto kajdankami odstawiano do sądu w Stałupianach. ; 

PLECZKAJTIS TWIERDZI, IŻ CHCIAŁ JENO ODWIEDZIĆ SWYCH KRE- 
WNYCH NA LITWIE. 

BERLIN. 6.9. (PAT). Biurao Wolifa donosi, że jak się okazuje, Pleczkajtis przekro- 
czył granicę pod Schitthehenj już w nocy z dnia 2 na 3 bm. Grupa złożona z 6 osób któ-. 
ra ukrywała się w lesie, należącym do majątku ziemskiego Dusselwethen pod Nehlkohnen 
wydała się podejrzaną. Wobec tego zaalarmowano żandarmerję, która wspomagana 
przez, policję. okrążyła las i zaaresztowała podejrzane osoby. Pleczkaitis usiłował począt 

kowo nie przyznawać się do swej identyczności, jednakże następnie znalazł się w niezwy 
kle ciężkiej sytuacji, zwłaszcza z powodu znalezenia przy aresztowanych broni i osta- 
tecznie dał się poznać. Twierdził on, że zamierzał udać się na Litwę celem, odwiedzenia 
krewnych, podczas gdy 5-ciu jego towarzysky zamierzało emignować do Argentyny. Broń 
miała służyć aresztowanym do obrony w razie napadu. 

PLECZKAJTISOWI I NKRYMINUJE SIĘ ZAMIAR ZAMACHU NA WOLDE- 
MARASA I WYWOŁANIE POWSTANIA NA LITWIE. 

„BERLIN. 6.9. (APAT). Korespondent kowieński „Berliner Tageblatt“ 
donosi, że aresztowanie Pleczkajtisa i jego towarzyszy wywołało na Litwie 
olbrzymie wrażenie. Ponieważ panuje tam przekonanie, że Pleczkajtis zamie- 
rzał dokonać zamachu ta Wioldemarasa, powracającego z Genewy, albo też 
w czasie jego nieobecności zamierzał wywołać powstanie na Litwie. 

PLECZKAJTIS OD POCZĄTKU R. B. NIE UTRZYMUJE ŻADNEGO KON- 
TAKTU Z ORGANIZACJĄ EMIGRANTÓW. 

W związku z doniesieniem biura Wolffa że Pleczkajtis łącznie z pięciu 
emigrantami litewskimi został przytrzymany na terytorjum niemieckiem pod 
Ejdkunami Wileńskie Biuro Informacyjne, instytucja pracująca specjalnie w 
zakresie intormowania społeczeństwa polskiego o sprawach litewskich, wy* 
jaśnia, że Pleczkajtis nie jest już członkiem organizacji emigrantów litewskich 
w Polsce od paczątku rb. i nie utrzymuje żadnego kontaktu z organizacją, z 
którą zerwał na tle różnic ideowych. (PAT). 

X. Zgromadzenie Li Narodów 
Dyskusja nad wypadkami w Palestynie 

GENEWA, 6. 9. PAT. Na odbytem dzisiaj publicznem posiedzeniu 
Rady Ligi postanowione zmniejszyć liczbę sesyj Rady z czterech na trzy 
sesje rocznie. 

Następnie Rada wysłuchała sprawozdania z ostatniej sesji komisji 
mandatowej. Przy tej okazji rozpoczeła się dyskusja nad wypadkami w 
Palestynie. Henderson oświadczył, że Anglja ubolewa głęboko nad wypad: 
kami oraz zapewnił, że wladze opanowały już zupełnie sytuację. Specjalna 
komisja parlamentarna ma przeprowadzić Śledztwo w tej sprawie, niema 
jednakże mowy o zrzeczeniu się mandatu przez Anglję. 

Z kelei przemawiał min. Zaleski, który w imieniu kraju, li- 
czącego 3 milj. obywateli żydów podziękował Hendersonowi za 
jego zapewnienie, że pokój zostanie przywrócony. Stresemann i 
Briand przyłączyli się do ubolewania Hendersona i przyjęli do wiadomoś- 
ci jego zapewnienie. Następnie Briand oświadczył, że Francja wydała w 
Syrji wszelkie niezbędne zarządzenia celem uniemożliwienia szerzenia się 
niepokojów i rozruchów. 

W toku dyskusji Stresemann i Scialoia, poruszając sprawę mandatu 
nad Tanganaiką, czynili zastrzeżenia co do projektu angielskiego łączności 
administracyjnej z kolonją Kenia, uważając projekt taki za Sprzeczny z 
charakterem mandatu i kładąc nacisk na konieczność stworzenia tego 
charakteru. W odpowiedzi nato Henderson oświadczył, że decyzja w tej 
Sprawie jeszcze nie zapadła i że komisja mandatowa będzie zawczasu 
zawiadomiona. : 

Mowa min. spraw zagrauicznych Finlandji Prokope 
GENEWA, 6. 9. PAT. W dalszym ciągu dyskusji generalnej nad 

działalnością Ligi Narodów w roku ubiegłym zabrał dziś głos, jako pierw- 
szy mówca, finlandzki minister spraw zagranicznych Prokope. Zajął on się 
wyczerpująco wnioskiem fińskim, dotyczącym projektu konwencji „o pomo- 
cy finansowej dla państw napadniętych. ` 

Mówca żywi nadzieję, że projekt ten jeszcze w ciągu obecnego Zgro- 
madzenia będzie ostatecznie przyjęty i podpisany. 

Henderson podziela zdanie Brianda 
GENEWA. 6.9. Pt. Na posiedzeniu porannem Zgromadzenia po 

przemówieniu min. Prokopego zabrał głos Henderson, który oświadczył, że 
podziela zdanie Brianda, iż wyłącznie duch pojednawczy Ligi Narodów 
umożliwił pomyślne zakończenie konferencji haskiej. Delegacja angielska — 
oświadczył Hendersen—złoży wniosek, domagający się ponownego zbada- 
nia artykułów 12 i 15 paktu Ligi Narooów w związku z ewentualnemi 
o. które stają się konieczne ze względu na przyjęcię paktu 

elloga. 

  

(dalszy ciąg depesz na str. 2-giej) 

Pi IA KNTSE KI I I IIA NS ANSI IO T TS IK III OSOWIEC OOOO OEZE OOO CS EWSDSOECECIED, 
350: —400 klg. rocznie na głowę lu- 

dności jasnem się staje jak dużą rolą 

odegrywają surogaty mniej lub więcej 
szkodliwe. 

Tak jest przy urodzajach przecięt- 

nych, których od 5-ciu lat nie znamy. 
O ile więc mniej rolnik spożywa i skar 
mia inwentarz swój w związku z tem, 
że w posz  czególnych latach jest nie- 
dobór tych lub innych ziemiopłodów. 

samowystarczalną. 

ziemiopłodów, mąki i kasz przewyższa 
eksport. Nadwyżka ta w poszczególne 

lata nie ulega większ ym wahaniom nie 

zależnie od stanu zbiorów. Wynika 
stąd, że rolnik wiłeńsk* uzależnia wy- 

sokość konsumcji nie ad wymogów or- 

ganizmu lecz wysokości urodzaju. Wy 

rzuca na rynek wewnętrzny celem zdo- 

2) Rolnicza ziemia wileńska nie jest 

Import głównych 

ieimny Oruku wogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
| Mais S 

bycia gotówki stałe quantum produkcji. 
Zje mniej albo całkiem przez surogaty 

swój głód zaspokoi — lecz dla zaspo- 

kojenia innych swych potrzeb musi 
spieniężyć część zbiorów. 

3) Co i w jakiej wysokości spienię- 

ża rolnik? Wartość produktów ekspor- 

towanych do innych województw 

względnie za granicę, z wyjątkiem ma 

terjałów drzewnych (konie, bydło, jaja, 

włókno i siemie lniane i t.d. )wynosi 

około 25 miljonów zł. Wartość produk 

tów spieniężanych na rynku wewnętrz- 

nym (mleko, jaja, mięso, wszelkie tłu- 

szcze, ziemniaki, kasze wszelkie, ja” 

rzyny, siano, opał i inne) szacujemy 

według scisłych mniej więcej podliczeń 

na 65 miljonów zł. Z produkcji roślin-, 

nej i zwierzęcej czerpie zatem rolnik 

dochód ( w sensie wymiany na gotów- 

kę) w sumie około 90 miljonów zł. 

A teraz wydatki, na pokrycie któ , 

rych potrzeba gotówki. Biorąc tylko 

ważniejsze z takowych, na które skła- 

dają się takie pozycje jak: cukier, ka- 

wa (właściwie cykorja), sól, dodatki 

kuchenne, sprzęty kuchenne, nafta, my 

dło, odzież i bielizna, obuwie, lekar- 

stwa, wydatki w podróży koleją, napra- 

wa narzędzi, nawozy, tytoń, przemiał i 

i td. i td. biorąc powtarzam, tylko te wa 
żniejsze pozycje a posiłkując się już ©- 

głoszonemi w druku wynikami od kilku 

lat prowadzonej rachunkowości w dro- 

bnych gospodarstwach wiejskich, mo- 

żemy przyjąć że te wydatki, nie licząc 

podatków i świadczeń ubezpieczenio- 

wych wynoszą co najmniej 100 zł. na 

głowę ludności, czyli około 100 miljo- 

nów zł. w całem rolnictwie na terenie 

województwa wileńskiego. 

W zestawieniu da dochodów wyni 

ką stąd że produkcja roślinna i zwie- 

rzęca nie jest w stanie pokryć wydat- 
ków rolnictwa. 

Skąd więc czerpie rolnik dochody 

dla opłacenia podatków państwowych 

i samorządowych, pożyczek w bankach 

lub niepomiernie wysokich  procen- 

tów od tych pożyczek, dalej składek 

ubezpieczeniowych i t.p.? 

Tu nietrudno o odpowiedź. Wiek- 

sza własność stale uszczupla swój stam 

posiadania parcelując grunty, kto. ma 

lasy — sprzedaje las. jednym słowem 

żyje, a raczej wegetuje kosztem sub- 

Stancji. Mniejsza własność pokrywa po 

datki i inne świadczenia z zarobków. 

ubocznych przy eksploatacji lasów, bu- 

dowie dróg, pracy w dworach i t.p. 
Siłą rzeczy zmuszona jest zaniedbywać 

własne gospodarstwa — okoliczność, 

na którą zdaniem moim zbyt mało zwra 

ca się uwagi. 

Otóż obecnie i o nabywców ziemi 

coraz trudniej i granice możliwości wy 

rębów zwiężają się i o zarobek ubacz- 

ny nie tak łatwo. Tymczasem suma po- 

dlegająca opłacie zwiększyła się skut- 

kiem odroczeń stosowanych w związku 

z klęską nieurodzaju. Z drugiej strony 

wzrosła należność z tytułu oprocento- 
wania. Oprocentowanie jest tak wyso- 

kie — od 11 do 13 proc. — że przekra- 

cza możliwości płatnicze nie tylko rol- 

nictwa wileńskiego lecz wogóle rolni- 

ctwa. Obciążenie rolnictwa z tytułu 

podatków, normalnie w tym roku przy” 

padających a poprzednio odroczonych 

względnie nieopłaconych wobec  bra- 

ku gotówki, dalej pożyczek w Banku 

Rolnym i Banku Gospodarstwa Krajo- 

wego, nie licząc długów hipotecznych 

oraz w bankach prywatnych i wreszcie 

z tytułu świadczeń socjalnych i ubez- 

pieczeniowych — przekracza 35 miljo- 

nów złotych. е 

Tej sumy rolnictwo wileńskie za- 

płacić nie jest w stanie. Dodajmy, że i 

w tym roku urodzaj na całe wojewó” 

dztwo wypadnie znów poniżej prze- 

ciętnego wobec 20 — 30 proc. niedobo 

ru pasz na całym terenie i 70 proc. 

niedobor zbóż jarych w powiatach Bra- 

stawskim ' Dziśnieńskim. Dodajmy da- 

lej, że ceny na ziemiopłody dotąd kształ 

tują się tak niepomyślnie, że jeżeli dziś 

rolnictwo wileńskie zmuszone będzie 

wyrzucić zbiory na rynek, poniesie tak 

duże straty, że na wiosnę znów trze- 

ba będzie organizować akcję dożywia- 

nia i pomocy siewnej. 

Harski.
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ECHA KRAJOWE 
Kafasfrofa samochodowa 

. W czwartek około godziny 5 pp. koło miasteczka Hotszany w powiecie oszmiań- 
skim na okoliczne pola spadł samolot wojskowy z putku totniczego z Lidy. 

Samolot będąc już w granicach powiatu oszmiańskiego wskutek defektu w moto- 
rze stracił równość i począł opadać. Pilot por. Rotkowski zdołał jednak skierować bliżej 
Holszan tak, że wylądował on na terenie bardziej odpowiednim, ułegając jedynie nie- 
znacznemu uszkodzeniu. 

Por. Rotkowski zdołał wyjść z wypadku bez szwanku. 

Pawiai Baranowieki uzyska 14 tys. ha łąk 
PRACE NAD UREGULOWANIEM SZCZARY. 

BARANOWICZE. 6.9. (tel. wł. „Słowa*). Wysiłki Wydziału Powiato- 
wego w celu uregulowania górnej Szczary poczynając od źródeł t.j. jeziora 
Kołdyczewskiego aż do mostu drogowego na szosie brzeskiej zostały uwień- 
czone pomyślnym skutkiem. Ministerstwa Rolnictwa udzieliło na ten cel sub- 
wencji w wysokości 25 tys. zł. Prócz tego osiągnięto porozumienie z Krajo- 
wem Towarzystwem Meljoracyjnem, które podjęło się robót regulacyjnych na 
wspomnianym odcinku udzielając sejmikowi kredytu w wysokości 50 tys. zł. 
Roboty meljoracyjne i uregulowanie łożyska Szczary ma doniosłe dla powiatu 
znaczenie ze względu na obszar łąk który dzięki osuszeniu zwiększy się o 14 
tys. ha. 

  

Sensacyjne pismo upozycyjnych stronnictw poli- 
tycznych w bitwie przeciwko Woldemarasówi 

_, GENEWA. 6.9. (PAT). DO PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADE- 
SZ: ŁO PISMO, PODPISANE PRZEZ KOMITET OPOZYCYJNYCH STRON- 
NICTW POLITYCZNYCH NA LITWIE. W PETYCJI TEJ AUTOROWIE JEJ 
DOMAGAJĄ SIĘ ODRAZU BY NIEDOPUSZCZONO DO STOŁU RADY PRE- 
MJERA LITEWSKIEGO WOLDEMARASA, KTÓRY ZDANIEM PETENTÓW, 
RZĄDZI TERROREM W SWYM KRAJU. PETENCI TWIERDZĄ ŻE RZĄD 
WOLDEMARASA POZOSTAJE W WOJNIE Z NARODEM LITEWSKIM I 
ŻĄDAJĄ PRZETO, BY RADA ZASTOSOWAŁA DO RĄZDU LITEWSKIEGO 
ART. 11 PAKTU. RZECZ OCZYWISTA, ŻE TEGO RODZAJU PETYCJA 
JAKO ZUPEŁNIE NIEZGODNA Z PROCEDURĄ POSTĘPOWANIA RADY, 
POZOSTAWIONA BĘDZIE PRZEZ RADĘ BEZ ODPOWIEDZI. 

Po genewskiej mowie Brianda 
Briand mówił b. ostrożnie na temat idei paneuropejskiej 

BERLIN, 6. 9. PAT. Niektóre dzienniki omawiając dzisiaj mowę wy: 
głoszoną wczoraj w Genewie przez Brianda, podkreślają, iż idea paneuro- 
pejska poruszona była w tej mowie, jednak w tonie tak ostrożnym, że jej 
realizacja może się wydawać problematyczną. 

Zdaniem prasy berlińskiej Briand odegrał rolę 
obserwatora 

Wobec wiadomości, które ukazały 
się w prasie o cudownych uzdrowie- 
niach na Jasnej Górze, zwróciliśmy się 
dofprzeora O.O. Paulinów z prośbą o 
nadesłanie nam informacyj, na co otrzy 
maliśmy następującą odpowiedź: 

„W ubiegłym miesiącu sierpniu, Ja- 
sna Góra była widownią nadzwyczaj- 
nych uzdrowień. 

Władysława Perzanowska, lat 29, 
panna, mieszkająca przy matce we wsi 
Ołdakowizna, gm. Rudzienko, pow. 
Mińsk Mazowiecki, przybyła ze swą 
przyrodnią siostrą, Józeią Grutkowską, 
w dn. 15 sierpnia zeznała przed O. Piu- 
sem Przeździeckim, iż od kilkunastu lat 
była ciężko chora na reumatyzm w rę- 
kach, nogach i całem ciele. Przybyła 
na Jasną Górę prosić o zdrowie. I w 
Samą uroczystość Wniebowzięcia, o 
godz. 12-ej w południe, nagle uczuła 
się zupełnie zdrową i silną, jak gdyby 
nigdy chorą nie była. Obydwie one ze- 
znały, że tegoż dnia, gdy były w kapli- 
cy Matki Boskiej, paroletnie niewidome 

Pomor frzedy chlewnej 
BARANOWICZE. 6.9. (tel. wł. „Słowa”*). Pomór trzody chlewnej w powiecie Ba- 

ranowickim przybiera coraz poważniejsze rozmiary szczególnie w okolicach Dobromyśla, 
. Miłowidów i Wólki. Stwierdzono, że zarazę roznosi się przez. sprzedaż prosiąt poza tar 
gowiskami bez wymaganych świadectw. Władze miejscowe poczyniły szereg zarządzeń, 
mających na celu umiejscowienie zarazy. 

Prace konserwatorskie na Górze Mengoga 
NOWOGRÓDEK. 6.9. (tel. wł. „Słowa'*)Od tygodnia prowadzone są na 

górze Zamkowej prace konserwatorskie pod kierownictwem konserwatora 
Lorenza. Dotychczas zdołano odkopać część fundamentów i murów zewnętrz- 
nych. W trakcie robót robotnicy natrafiają na cenne przedmioty archeologicz- 
ne. W dniu dzisiejszym wydobyto nienaruszoną urnę. 

Rekord Wiina na P. W. K. 
Leży przed nami urzędowe statystyczne 

zestawienie wycieczek szkolnych, które w 
czasie od 17-V do 15 VII. 'zwiedziły Piow- 
szechną Wystawę Krajową. Z Wileńszczyzny 
zwiedziło w tym czasie 3.546 (trzy tysiące 
pięćset ezterdzieści sześć) młodzieży szkoł. 
nej, (szkoły pawsz., średnie i ogółno-kształ- 
cące, seminarja i szkoły zawodowe), mato- 
miast z Polesia tylko 321, z Wołynia 989, 
ze L'wowa 2794. Żyzny mp. Lublin przewyž- 
sza nas zaledwie o 300 osób. 

Obecnie Kuratorjum Wileńskie organi- 
zuje wycieczkę na P. W. K. z pośród miej- 
scowego mauczyciełstwa, słowem — Wi- 
ieńszczyzna może się poszczycić rekordem 
pod względem frekwencji młodzieży szkol- 
nej ma P.W. K. 

GŁĘBOKIE. 

— Pokaz: przeniysłu ludowego. Za przy- 
kładem łat ubiegrych w niedzielę dnia 8 
września 1929 roku w lokału parafjalnego 
Domu Ludowego w Głębokiem otwarty zo- 
stanie od godz. 10 rano jednodniowy „Po- 
kaz przemysłu ludowego", pod protektora- 
tem pana starosty Jankowskiego, który jest 
prezesem komitetu wystawy; zorganizowa- 

WALKA O KOLEJ 
Litwinow zaprzecza pogłosce 

BERLIN, 6, 9. PAT. Biuro Wolifa w depeszy z Сепему oświadcza, 
iż wczorajsza mowa premjera *Brianda nie przyniosła żadnych nowych 
myśli. Pewną uwagę zwraca fakt, iż Briand kilkakrotnie w ceiu podkrešle- 
nia swej tezy o bezpieczeństwie powracał do idei protokółu  genewskiego. 
Pozatem również i w sprawie rozbrojenia nie wyraził premjer Briand žad- 
nych nowych pomysłów i ograniczył się całkowicie do roli ubserwatora, co 
absolutnie odpowiada temu, czego się po nim można było spodziewać. 
Pozatem depesza biura Woliia podkreśla, że Briand zrezygnował całkowi- 
cie z poruszenia problemu mniejszości. 

Prasa paryska stwierdzą wielki sukces Brianda 

PARYŹ, 6—9. Prasa dzisiejsza zauważa, że wczorajszy sukces Brian- 
da w Genewie jest być może pełniejszy od jego dotychczasowych  sukce- 
sów. Briand przemawiał językiem, właściwym szefowi rządu francuskiego. 

Jakiej taktyki winna trzymać się delegacja niemiecka 

BERLIN, 6—9. Pat. „Garmanja* poświęca całą swą korespondencję 
z Genewy taktyce jakiej powinna trzymać się delegacja niemiecka, stwier: 
dzając, że celem niamieckim powinna być energiczna pomoc w przeprowa- 
dzeniu zadań Ligi Narodów. Chodzi tutaj zwłaszcza o sprawę rozbrojenia. 

Briand zwołuje zebranie w sprawie planu siwa- 
rzenia Sfanów Zjednóczonych Eurany 

GENEWA, 6.9. (PAT). JAK PODAJE SZWAJCARSKA AGENCJA TE- 
LEGRAFICZNA, BRIAND ZAMIERZA ZWOŁAĆ NA POCZĄTKU PRZY- 
SZŁEGO TYGODNIA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KRAJÓW EUROPEJ- 
SKICH, AŻEBY OMÓWIĆ Z NIMI PLAN UTWORZENIA STANÓW ZJEDNO 
CZONYCH EUROPY. PRAWDOPODOBNIE BRIAND ZAPROPONUJE PO- 
WOŁANIE KOMITETU, KTÓRY MIAŁBY OPRACOWAĆ NA PRZYSZŁE 
OGÓLNE ZGROMADZENIE LIGI KONKRETNE PROPOZYCJE. 

Śniadanie i półurzędowa konferencja u Brianda- 
GENEWA. 6.9. Pat. W poniedziałek na Śniądaniu u Brianda będą 

szefowie delegacyj europejskich, poczem rorpocznie się półurzędowa kon- 
ferencja, w czasie kiórej omawiane będą praktyczne konsekwencje projektu 
Brianda utworzenia europejskiej unji gospodarczej. : 

nej przez Związek Kółek i „organizacyj Rol- 
niczych powiatu dziśnieńskiego. Wystawio- 
ne będa ręczne roboty tkackie, garncarskie, 
koszykarskie, kołodziejskie, stołarskie, ślu- 
sarskie i t. p. 

Wystawcy lepszych wyrobów otrzyma- 
ja nagrody pieniężne i honorowe. 

Eksponaty przyjmowane będą tylko we 
czwartek dnia 5 września i w przeddzień 
pokazu t. į. w sobotę dnia 7 września od. 
godziny 8 rano do godz. 12 w południe w 
Domu Parafjalnym; z powrotem zaś będą 
oddawane w poniedziałek dnia 9 września 
od godz. 8 do 12-ej. 

Wystawcy, życzący sprzedać swe wy- 
ńaby winni powiadomić o tem Komitet Po- 
kazowy przy oddawaniu eksponatów i wska- 
zać cenę. Sprzedane iprzedmioty pozostają 
ma jpokazie narówni 'z innemi eksporatami 
do dn. 9 września. 

Szczegółowych informacyj udzielają 
Oktawjan Jastrzębski (ul. Dworna, obok 
Urzędu Ziemskiego) i agromom Bolesław 
Łapvr (lokal Sejmiku). 

Zainteresowanie wystawą jest ogromne. 
Już we ozwartek dnia 5-go 'września zgło- 
siło swe eksponaty 155 wystawców. Ekspo- 
matów złożono 419, z których 148 na sprze- 
a Mac Donald opuścił Genewę, udającij się do Londynu 

via Paryż 
PARYŻ, 6—9. Pat. Mac Donald przybył tu dzisiaj o godz 1 min. 5 

Rząd francuski, porozumiawszy 

W MANDŹURII 
o rokowaniach z ambasa- 

dorem chińskim w Berlinie 

rano i niezwłocznie udał się drogą powietrzną do Londynu. 

STANY ZJEDNOCZONE PRZYSTĄPIŁY DO MIĘDZYNARODOWEGO 
TRYBUNAŁU HASKIEGO. 

dziecko, będące ma rękach swej matki, 
obok nich stojącej, zawołało: „„Mamo, 
ja widzę!““ Matka wraz z dzieckiem, 
płacząc z radości, dziękowała gorąco 
Maryi za uzyskaną łaskę, a wychodząc 
z kaplicy, powiedziała otaczającym: 
„Muszę co prędzej jechać do domu, 
by swoich wszystkich pocieszyć *. 

Takie i tym podobne wypadki zda- 
rzają się na Jasnej Górze nie rzadka, 
lecz nie podajemy je jako cudowne, 
gdyż nie były należycie sprawdzone. 
Udarowanym łaską Najświętszej Maryi 
Panny zazwyczaj nie chodzi 0 štwier- 
dzenie cudu. oni są go pewni, cieszą 
się nim i to im wystarcza. 

Stwierdzonem natomiast zostało 
uzdrowienie paralityka w dniu 14-ym 
sierpnia r. b. i dlatego obszerniej je 
tu podajemy. 

Na zasadzie zeznań, złożonych 
przez cudownie uzdrowionego O. Piu- 
sowi Przeździeckiemu, wobec braci 
zakonnych, tuż obok zakrystji Jasno: 
górskiej, sprawa przedstawia się jak 
niżej: 

Michał Bartosiak, robotnik, lat 54, 
został sparaliżowany w r. 1920 po 3- 
miesięcznym pobycie we wsi Gondol- 
sheim w Lotaryngji. W takim stanie 
umieszczono go w szpitalu m. Ruta, 
skąd po 3-ch miesiącach przewiezio- 
no go do szpitala w mieście Kolmar. 
Leżał tu 'przez kilka lat bez przerwy. 

się z 
rządem polskim, odesłał go do grani- 
cy niemiecko-polskiej, gdzie oddał w 
opiekę dwum  felczerom: 
skiemu i Reszke, którzy otrzymali po- 
lecenie odwieźć chorego do szpitala w 
Gdańsku. Stąd po tygodniowym poby- 

Nowakow- 

cie, uznany za nieuleczalnie chorego, 
Bartosiak ipod opieką tychże felczerów 
odesłany został da przytułku w Gosty- 
ninie, gdzie pozostawał do dn. 14 sierp 
nia r. b. Do Częstochowy przybył 13 
sierpnia r. b. o godz. 9 i pół wieczorem 

Cudowne uzdrowienia na Jasnej Górze 
towe, wygłaszał najpotworniejsze blu- 
źnierstwa, kpił ze wszystkiego, co świę 
te. Nieraz wyprawiał takie awantur „, 
iż trzeba było sprowadzać policję, ky 
go uspokoić; był postrachem całego 
zakładu. Taki stan rzeczy trwał do 
kwietnia r. b. Nagle — jak pisze s. N. 
— w kwietniu r. b. tknęła go niezwy- 
kła łaska Boża. „Siostro — rzekł — ja 
chcę się poprawić i życie swe stanow- 
czo odmienić". Co postanowił, to speł- 
nił: od kwietnia zachowanie się jego 
było prawdziwie wzorowe. Budow :ł 
zwłaszcza gorliwością, z jaką usiłow 4 
naprawić dotychczasowe zgorszenie. 
W czerwcu wyraził życzenie, by mógł 
być zawieziony do Częstochowy, «co 
mu s. N. przyrzekła ułatwić. Przigąj wy- 
jazdem modlił się i pościł o suchym 
chlebie dwa razy w tygodniu. „W cią- 
gu dwuch miesięcy wprost żebrał Ma* 
kę Bożą codziennie o zdrowie i jechk* 
z tem przekonaniem, że wróci zdrów. . 
Według listu s. N., „cud ten wywoła 
wielkie wrażenie wśród ludności Gó- | 
stynia: wszyscy kalecy wyrażają prag- 
nienie udać się do Częstochowy. W 
końcu listu s. N. pisze: „Robimy sta- 
rania, żeby nam przysłano świadectwa 
z kliniki trancuskiej, gdzie Bartosiak 
najdłużej był leczony, jaka i jak długo 
stosowana była kuracja. Bardzo nam 

"leży na sercu, by fakt ten jaknajprę- 
dzej wyświetlić i udowodnić jako cu- 
downy'*. 

Wreszcie mamy do zanotowania 
świeży fakt, jeden z wielu podobnych, 
a mianowicie, że i Rosjanie nieraz do- 
znają od Matki Boskiej Częstochow- 
skiej niezwykłych łask, które im toru- 
ją drogę do przejścia na łono Kościo- 
ła katolickiego. : 

Dnia 3 września r. b. o godz. 9-ej 
zgłosiła się p. Eudoksja Samborska, 
lat 48, żona kontrolera budowy aero- 
planów w Lublinie i wobec 0.0. Marja- 
na Paszkiewicza i Piusa Przeździeckie- 
go zeznała, iż przybyła podziękować 
Matce Bożej za dwukrotne uleczenie 
ośmioletniej wychowanki, Władysławy 
Parczewskiej. Lekarze orzekli chorobę 
płucną: 40 stopniowa gorączka trawi- 
ła młodziutki organizm, doktorzy uzna- 
li stan za bardzo groźny i polecili pom- 
powanie wody z płuc. 

Na kłucie i pompowanie p. S am- 
borska nie mogła się zgodzić, lecz b. 
gorąco poleciła biedną dziecinę Matce 

Boskiej Częstochowskiej, której obraz 
miała w swem mieszkaniu, i z ufnością 

zawsze we wszystkich kłopotach i 

zmartwieniach szukała przed nim dla 

siebie pomocy i ratunku. I wnet po mo- 

dlitwie gorączka opadła zupełnie i żad: 
nych objawów choroby płuc nie były. 
Lekarze nie chcieli wierzyć, by mogą” 

to nastąpić natychumiast i bez zastose” 
wania jakichkolwiek środków. P. S. 
przybyła ze swą wychowanką nietylko 
podziękować Matce Bożej za doznaną 
łaskę, ale jednocześnie wyraziła prag- 

nienie przejścia na łono Kościoła kato- 

  

MOSKWA, 6—9. Pat. Litwinow upoważnił agencję TASS do таргте- 
czenia pogłoskom o rzekomej podróży przedstawicieliesowieckich do Ge- 
newy w celu podjęcia rokowań z ambasadorem chińskim w Berlinie. 

Sprawca zamachu hombowego w Reichsfagu 
SAM ODDAŁ SIĘ W RĘCE POLICJI. 

BERLIN. 6.9. (PAT). „Vossische Ztg“. donosi z Frankiurtu, że do tamtejszej pro 
kuratury zgłosił się kupiec Józet Hett, który się podał (za spyawcę zamachu bombowego 

w Reichstagu. Oświadczył on, że zamachu ddkonał w celach politydznych, ażeby w ten 

sposób wyrazić niezakiowolenie swoje i swoich towarzyszy z powodu obegnych stosun- 

ków. Jednocześnie tenże dziennik dowiaduje się, iż do palicji krymidalnej w Berlinie 

zgłosił się pewny ospbnik, który twierdzi, iż w nocy, podczas której dokonano zamachu 

obserwował kilka osób wpobliżu gmachu Reichstagu, Zachowanie się ich wzbudziło po 

dejńzenie, gdyż wyglądało to, jak gdyby! sygnalizowarie zapomocą specjalnych znaków, 

Dalsze zamachy hombowe w Niemczech 
BERLIN, 6. 9. PAT. Serja zamachów bombowych w Niemczech trwa 

w dalszym ciągu. W nocy z czwartku na piątek w piwnicach gmachu agen- 

cji Luenburskiej wybuchła bomba, rozwalając podłogę, wyrywając okna i 

wyrządzając bardzo poważne szkody. M ; 

Prezydent agencji Luenburskiej, którego sypialnia mieściła się niemal 

bezpośrednio nad miejscem wybuchu, cudem tylko uszedł Śmierci, Wybuch 

bomby wyrzucił go z łóżka. Obecny zamach bombowy jest już  jedena- 

stym z kolei wśród dotychczas dokonanych, których większość dokona- 

na została właśnie w okoiicach Luenburga. 

Jeszcze o rewelacjach w sprawie porozumienia 
państw Małej Ententy przeciwko Węgrom 
BUDAPESZT, 6—9. Pat. (Węgierska Agencja Telegraficzna). Dzisiej- 

sza prasa poranna omawia rewelacje „Journal de Geneve* w sprawie taj- 
nego porozumienia wojskowego państw Małej Ententy przeciwko Węgrom. 

Lwów fonie w ciemnościach 
z powodu piorunu, który uderzył w elektrownię miejską 

LWÓW, 6.9. PAT. Dziś o godz. 19. 30. w czasie burzy, która prze- 
szła nad iniastem, piorun uderzył w elektrownię miejską, wskutek czego 
zgasło Światło w całem mieście. Tramwaje stanęły. Do chwili obecnej t. j. 
godz. 21.45 w dalszym ciągu Światła niema. Linja telefoniczna z Warsza: 
wą była nieczynną do godz. 21. 40. Połączenia telefonicznego z Krakowem 
dotychczas niema. 

  

  

GENEWA. 6.9. (PAT). POSEŁ STANÓW ZJEDNOCZONYCH W BERLINIE WIL-- 
SON ZAWIADOMIŁ SEKRETARZA GENERALNEGO LIGI NARODÓW ŻE OTRZYMAŁ 
DD SEKRETARZA STANU STIMSONA DEPESZĘ, W KTÓREJ TEN ZGADZA SIĘ Z 
PROTOKÓŁEM KOMITETU PRAWNICZEGO O PRZYSTĄPIENIU STANÓW ZJEDNO- 
CZONYCH DO MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU HASKIEGO, GDYŻ PROTO- 
KUŁ UWZGLĘDNIA AMERYKAŃSKIE ZASTRZEŻENIA. GDY TYLKO PROTOKUŁ 
BĘDZIE RATYFIKOWANY PRZEZ INNE PAŃSTWA SYGNATARNE, WILSON 
PRZEDSTAWI PREZYDENTOWI I SENATOWI STANÓW ZJEDNOCZONYCH TEKST 
PROTOKUŁU DO PODPISU I RATYFIKACJI. 

za biletem kupionym mu przez staro: lickiego. Polecilišmy jej jednak wznio- 

stwo gostyńskie, W drodze da Skier- sły ten zamiar dokonać nie natychmiast 
niewie opiekował się nim ks. Arendzi“ jecz po głębszem uświadomieniu się w 
kowski, następnie zaś służba kolejowa; zasadach wiary Św. (K. A.P.) 

do wagonu i z wagonu musiano go 
wnosić i wynosić. й unions 

Dnia 14 sierpnia od godziny wpół 
da trzeciej rano, czołgając się na de- 
sce, dowlókł się do Jasnogórskiej ba- 

    

MIERNICZY 

zyliki na godz. 6-tą r. Pielgrzymi, zdję- 

ci litością, torowali mu drogę do kapli- 

cy Matki Boskiej przed Obraz Cudow- 

ny. Cud stał się podczas podniesienia 

na Sekundarji wśród nadzwyczajnego 

wzruszenia zgromadzonych tłumów. 
Szczegóły podane przez M. Barto- 

siaka, wymagały potwierdzenia z przy- 

tułku gostyńskiego. Na zapytanie listo- 

wie, skierowane do zarządzającej przy 

tułkiem, o. o. Paulin; otrzymali 20 sier- 

pnia następujące informacje od 5. Ire- 

ny Nestorowiczówny, pod której opie- 

ką Bartosiak pozostawał przez zgórą 

dwa lata w przytułku: „Nie ulega naj- 

mniejszej wątpliwości, że był on kale- 

ka od dziewięciu lat; świadczą o tem 

papiery, przysłane z nim z Francji. Le- 

karze mieli go za nieuleczalnego. Mo- 

żliwość udawania jest wykluczoną”. 
Jako świadek maoczny, siostra N. 

stwierdza, że „czołgał się stale na dle- 
sce, nogi miał sztywne zupełnie, mar- 

twe; czucia nie miał żadnego: można 

było kłuć igłą — bólu żadnego nie 

czuł. gi 
Powodem choroby, jak widać z ze- 

znań cudownie uzdrowionego, było žy- 

cie niemoralne: „sam się nieraz z tem 

wypowiadał — pisze s. N. — dość ja- 

Tłumienie rozruchów arnbskich © Putestynie 
KRWAWE UTARCZKI WOJSK ANGIELSKICH Z ARABAMI. 

WEDEŃ. 6.9. (PAT). „United Press* donosi z Kairu, że położenie w 
Palestynie uważać należy nadal za poważne, ponieważ w=g doniesień samo! >- 
tów angielskich silne oddziały Arabów zbliżają się ku granicy, aby wtargnąć 
do Palestyny. W kilku miejscowościach samoloty wojskowe rozpędziły bandy 
Arabów bombami i karabinami. maszynowemi. W jednej z potyczek wpobliżu 
granicy zabito 5 Arabów i 20 raniono. Przy odpieraniu nowego ataku w Sa- 
fed miało być około 60 rannych. Tak samo odparty został atak band arabskich 
nu Tiberjach przy pomocy samolotów, przyczem zadano — jak się zdaje — 
bardzo poważną klęskę napastnikom. 

Trwający ciągle pochód zbrojnych oddziałów spowodował, że z Haify, 
w której obecnie panuje spokój wysłane zostały oddziały wojska na północ. Na 
południowym zachodzie przyszło pod Gazą do krwawego starcia między woj- 
skami angielskiemi a arabskiemi. Należy oczekiwać dalszych walk między woj 
skami angielskiemi a Arabami, przybywającymi z Syrji i Transjordanji. 

Raid lotniczy Małej Ententy i Polski 
Start na lotnisku bukareszteńskiem 

BUKARESZT, 6. 9. PAT. Dziś rano na lotnisku bukareszteńskiem 
odbył się start 24 samolotów, biorących udział w raidzie Małej Ententy i 
Polski na przestrzeni 3.112 klm, Pierwszy samolot wystartował o godzinie 
5.25, ostatni o godz. 6.38. : 

Etap w Warszawie skrawo”, mówiąc o swym pobycie we 
;Francji. Zachowanie się M. Bartosia- 

WARSZAWA, 6 9: PAT. Dziś wylądowały w Warszawie i wystartowały w dalszą ły okres pobyt rzytuł- 
drogę 24 samoloty, uczestniczące w raidzie Małej Ententy i Polski Pierwszy pisa ių Ba m b Ak W pa 
ciał do Warszawy o godz. 9,58 lotnik jugosłowiański Bajdak na samolocie „Avia“. a A Į ONY 
ostatni zaś—lotnik czechosłowacki Navratil o godzinie 13,45 ną samolocie „Devoitine«, wprost gorszące. Należał do partji so- 
Pierwszy wystartował Więckowski o godzinie 10 26, ostatni Navratil G godz. 14,34. cjalistycznej, wyznawał zasady wywro- 

NA NOWEJ ZIEMI 
Santos 
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Przybrzežny okręt  brazyljiski 
Lloyd Bresileiro „Campos Salles" o- 
puszcza port w Santos. 

Kolorowy tłurm mieszkańców na- 
pół z europejska ubranych ukoń- 
czył właśnie wyładowywanie towaru. 

Wielkie żelazne lewary elektrycznoś- 

cią poruszane ucichły i jak żórawie 

u studni opuściły swe łańcuchy. Lo- 

komotywa Świszcząc i hucząc, zasła- 

niając widok portu parą i dymem 

odprowadziła ostatnie wyładowane na 

okret wagony. Podniesiono też wy- 

lot automatycznego chodnika ladują- 
cego worki z kawą. 

W głębi portu w magazynach ro- 
botnicy rzucają po jednym worku 

  

na ruchomy chodnik który przynosi 
je wprost na okręt i rzuca automa- 
tycznie do hali okrętowej. Po drugiej 
stronie magazynów portowych urzą: 
dzonych według wymogów najwyższej 
europejskiej techniki, małe dwukoło- 
we wózki brazylijskie zaprzęgnięte w 
dwa nieduże muły ustawione długim 
szeregiem czekają na wyładowanie 
przywiezionego ładunku. 

Krzyż południa zajaśniał na niebie 
naprzeciw wysoko nad ziemią jak 
wielkie gwiazdy świecą lampy elektrycz- 
ne kasyna położonego na wysokiej 
wśrodku miasta górze „„monte Šerrat“, 
Jest to punkt połączony z miastem 
koleją zębatą z którego - rozlega się 
cudowna panorama na krętą długą 

z jednej strony hen na morze, z dru- 
glej na wysokie pasmo gór i Świecą- 
ce wśród nich plamy jezior. 

Słońce ginie w mgłach górskich 
rzucając blady, jakby księżycowy 
odbłysk na wody portu. Kadłuby 
okrętów stają się stopniowo czarne i 
jakby coraz _ potężniejsze... Długi 
sznur Świateł iskrzy się wśród portu. 
Migają zielone i czerwone lampy 
okrętów. Transatlantyckie okręty pa- 
Sażerskie wyróżniają się skupieniem 
jaskrawego Światła. Wilgoć daje się 
odczuć w powietrzu. Ławki i poręcze 
na pokładzie okrętu pokryte są jakby 
drobniutką rosą. 

Syrena okrętowa daje kilka pize- 
ciągłych i przenikliwych sygnałów, 
słychać dzwonki i trzaski sygnałowe, 
robiące wrażenie salw karabinowych. 
Powoli okręt, ciągniony przez holow* 
nik odsuwa się od brzegu i doko- 

posuwa się wzdłuż długiej linji Świa- 
teł obu wybrzeży ku wylotowi 
portu. 

W sali restauracyjnej pierwszej 
klasy przybranej różowemi różami i 
nawiasem mówiąc brudnemi widelca- 
mi dość nieliczna przeważnie brazy- 
lijska, częściowo niemiecka i żydow- 
ska publiczność zasiada do obiadu, 
słuchając dzwięków jakiegoś pół dzi- 
kiego, pół zmysłowo-tęsknego tanga, 

Na dolnym pokładzie trzeciej kla- 
sy grupa emigrantów włoskich żywo 
dyskutuje na temat warunków pracy 
w Ameryce. Jakiś dawny, choć młody 
emigrant, namiętnie zwalcza Stany 
Zjednoczone. Obok inna grupa— 
polscy ukraińcy, stoją smętni, mało- 
mówni, odróżniają się _ wyraźnie 
od południowców swym typem 
słowiańskim. Trzy dziewczyny 
ubrane już z miejska Śpiewają rze- 

linję wzdłuż portu na całe miasto i nawszy pół obrotu koło swej osi czywiście Ślicznie pieśni ludowe. 

Nastrój jakby z nowelek Gogola. 
nuta polska: — „Kosił ojciec siano”... 
Śpiewają też inne rzeczywiście rzew- 
ne i smętne ukraińskie piosenki. 

Jakiś młody chłopak 7 czy 8- 
letni wlazł na płaskie pokrycie znaj- 
dującego się na  pokładzis okrętu 
otworu hali okrętowej, wziął się pod 
boki z miną buńczuczną i podśpiewu- 
jąc sobie pod nosem tak od | nie- 
chcenia tańczy niby kozaka z przysia: 
daniem. 

Łatwo poznać skąd pochodzi, ma 
na koszuli, zresztą zapewne niezmie- 
nionej od wyjazdu z kraju szerokie 
kolorowe wyszywki. Po chwili prze- 
staje Śpiewać, biegnie — wspina się 
na poręcz okrętu, woła innych wska- 
zując —  Alconlazę. Przyjechał na 
Higlend Brigade, Alconlaza jest jego 
ideałem. Już zna okręty — za parę 
tygodni będzie w  Brazylji jak u 
siebie. 

Jozef Maekiewiez 
zamieszkały przy ul. Jagiellońskiej 
Nr. 19 przeniósł swoją kancelarię i 
mieszkanie i A Pohulankę 

r. 12-1. 
Kancelarja czynna od 6-€j do 1S:ej. 
Przyjmuje od 9-ej do 11-ej i od 17-е] 

do 19-ej. Tel, 18—72. 96LE71 
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Gillette wyrabia się 
tylko jednej jakości— 
najlepszej 
najlepszy gatunek stati, najdosiadnie - 
sze maszyny, szczegółowa i bezwzględ- 

na kontrola 1akości każdego nożyka 

wychodzącego z fabryki tłómacząprzy- 

słowiową doskonałość nożyków Gillette 

Żądać wyraźnie nożyków Gillette. 

    8 wÓRLO Ovra 

(Gillette 

Godna podziwu jest przy wyją” 
kowo niskim poziomie wykształcenia 
zdolność orjentowania się i przyswa- 
jania sobie obcych warunków i form 
życia u emigrantów słowian. 

Polacy stoją pod tym względem 
jeszcze wiele wyżej od rusinów. 

Okręt dosć szybko wysuwa się z. 
portu, po lewej stronie dostrzega się 
jeszcze łańcuch Świateł z plaż w 
Santos, które stanowią główną atrak- 
cję tego portu. 

Chłodny wiatr z południa czyni 
powietrze miłem i orzeźwiającem, 
окге! pogrąża się w ciemnocie ;— 
tylko stuk maszyny, szum fal i lek- 
kie kołysanie uprzytamnia że jest 
się na oceanie. 
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Adam Piasecki. 
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| Oficer I 0P. skazany na 10 lat ciężkiego więzienia 
KOMENDANT STRAŻY GRANICZ. W DZIŚNIE PRZED SĄDEM W MIŃSKU 
& | W dniu wczorajszym zapadł w Mińsku wyrok w wiełkim procesie prze- 

Čiwko komendantowi strażnicy korpusu ochrony pogranicza w Dziśnie Szmid- 

towi, oraz niejakiemu Jankowskiemu, który figurował w sądzie jako współ- 

oskarżony o uprawianie szpiegostwa na rzecz Polski. Jankowski, którego we- 

dług źródeł sowieckich prawdziwe nazwisko brzmieć ma rzekomo Mochow, 

a który przedtem jakoby służył w Moskwie w instytucji sowieckiej, — Iska- 

SŁOW OU 

Pan Prezydent Mościcki gościć będzie w wilnie 
Z okazji ogólno - polskiego Zjazdu obecnością Zjazd i weźmie udział w u-' 

lekarzy i Przyrodników w Wilnie w dn. roczystościach z nim związanych. Pan 
25, 26127 września rb. przybędzie do prezydent przyjedzie do Wilna dnia 25 
Wilna Pan Prezydent Rzeczypospolitej września w godzinach popołudniowych 
Profesor Ignacy Mościc ki. Pan Prezy- i zabawi tu do dnia 27 września w po- 
dent Rzeczypospolitej zaszczyci swoją łudnie 

Konierencja w sprawie pobytu P. Prezydenta Rzplitej 

  

l Czcigodnemu p. Dziedzicowi Janowi Oskierko z rodziną 

z powodu przedwczesnego zgonu CÓRKI ICH 

| pr + P. 

Janiny Jarocińskiej 
składają wyrazy serdeczneyo współczucia = 
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zany został ma karę śmierci przez sozstrzełanie. Komendant polskiej strażnicy 

Szmidt przyprowadzony na 
w mundur oficera polskiego, 

salę pod silną eskortą ajentów GPU, ubrany był 

na którym widniały odznaczenia. Zachowanie 

Szmidta zrobiło na zebranych wielkie wrażenie, Przez cały (ciąg procesu za: 

<howywał zimną krew i spokój. Na pytania odpowiadał głosem twardym i 

ym. Gazety sowieckie podając sprawozdanie z sądu robią uwagę, 2е 

Szmidt okazywał niezwykłą dumę i wyniosłość i zachowywał się jakoby był 

bohaterem. Stanowczo nie przyznaje się do żadnej winy, oświadcza że był 

porwany podstępnie przez strażników 

rytorjum sowieckiego, w chwili gdy wykonywał 

* nań ze strony władzy iprzełożonej. Oświadcza dalej, 

sowieckich i uprowadzony w głąb te- 

obowiązki służbowe włożone 

że jako wierny i sumienny 

żołnierz armji polskiej pełnił z całą sumiennością służbę na granicy, a żadnego 

szpiegostwa na szkodę Sowietów nie uprawiał. : = 

› Pomimo, že złożone przez Szmidta zeznania odpowiadały  chłkowicie 

prawdzie i że sąd sowiecki nie miał 

wanego podstępnie 

gu skazał Szmidta na 

cia; po odbyciu tej kary na wygnanie z granic r 

secha ю : ostatniej chwili godność oficera polskiego. spokojnie zachowując 

A е 

oficera polskiego — ; 

10 lat ciężkiego więzienia, obostrzonego surową izola; 

żadnych absolutnie dowodów winy por- 

trybunał wojskowy mińskiego okrę- 

SSSR. Szmidt przyjął wyrok 

  

KRONIKA 

  

   
     

|" SOBOTA | 
1 Dzis | Wachód si. g. 4 m. 34 

Reginy Zach. ©. o g, 17 m. 59 
jutro 

Nar. N. M. P.l 

Spostrzeżenie meteorołogiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dua 6 IX 194. 

Geniai, | 
Temperatura | , 52 
Srednia | 

Opad za do: J 19 
bę w min. i 

Mar „OE? 
przeważający 

Pochmurno, 

Południowo ząchodni 

rano i po poł: Uwagi: 
У burza. 

Maximum za dobę -- 12% 
Minimum za dobę -- 24 C 

Tendencja baro.netryczna: stały spadek 
ciśnienia 

  

KOŚCIELNA 

— (x) 5-lecje istnienia Sodalicji św. Pio- 

tra Klawera, W dniu jutrzejszym sodalicja 

-św. Piotra Klawera w Wilnie święcić będzie 

Prooeci swego istnienia. W tym celu u- 
Dyrektora »wrzył się pod przewodnictwem 

itet or śodalicji ks. A. Kuleszo specjalny k 

ganizacji obchodu. Program uroc 

przewiduje o 1l-ej uroczyste nabożeństwo 

w kościele św. Jana, o 1-ej akademię misyj 

ną w sali Miejskiej i od 5 pp. przedstawie- 

nie amatorskie w sali własnej (św. Jańska 

Nr. 12). 
URZĘDOWA 

— () Nowy podział terytotjalny Wil. 
Okragu legalizacji narzędzi miemniczych. O. 
statnio ustalony został terytorjalny podział u- 

rzędów miar. Wileński Okręg legalizacji na 

rzędzi mierniczych podzielony został w spo- 
sób następujący: Urząd Miar w Wiłnie o- 

bejmuje prócz terenu miasta Wilna powiaty: 

mołodeczański, oszmiański, święciański, wil.- 

trocki i wilejski oraz powiaty lidzki, szczu- 
czyński i wołożyński woj. nowogródzkiego. 

Urząd miar w Grodnie obejmuje m. Gro- 

dno i Suwałki oraz powiaty: augustowski, 

grodzieński, sokólski, suwalski i wolkowyski: 

woj. białostockiego. Urząd Miar w Głębo- 

kiem — powiaty brasławski, postawski i 

Dziśnieński a Urząd Miar w Baranowiczach 

— pow. baranowicki, nowogródzki nieświe- 

ski, stonimski i stołp ecki woj. nowogródzkie 

5% 
— (x) Osobiste. P. Kurator Wileńskiego 

Okr _ Szkolnego wyjechał w sprawach słu- 

żbowych do Warszawy i w dniach 6 i 7 bm. 
będzie mieobecny. 

        

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 4 
— (b) Strajk fryzjerów. Strajk fryzjerów 

objął obecnie około 100 osób, Właściciele za 

kładów gdzie praca została przerwana ogłosi 

fi Jokaut i zapowiedzieli że nie przyjmą żad- 

nych robotników i że będą pracowali wy- 

_Hacznie sami. PR A ŻĘ 

Strajk długo nie pociągnie ponieważ już 

obecnie wszczęto pertraktacje w celu zlikwi 

dowania nieporozumienia. 

RÓŻNE. 

— (a) Komitet pomacy Palestynie. W 
Wilnie zawiązał się komitet niesienia pomocy 

Palestynie. Io komitetu weszli, przedstawi 

ciele wszystkich organizacyj sjonistycznych 

i sympatyzujących z tym ruchem. Komitet 
postanowił wszcząć akcję zbiórkową na rzecz 

ofiar walk w Palestynie i spodziewa się ze 

  

kcyj Muzyki historja, teorja i estetyka 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 

prof. Konserwatorjum. 

S-to Jakóbska $—l1. 

[aki muz «я 
Informacje od 1l-ej — 1 

iod 4 — 5 po poł. 

brać 100 tysięcy złotych. Zbiórka odbędzie 

się za pomocą list, będzie prowadzona 

przez prowincjonalne oddziały komitetu. 

— (x) Walkia z żebractwem. Zgodnie z 

ustawą o zwalczaniu żebractwa, żebrak za- 

trzymany przez funkcjonarjusza policji na 

ulicy ma być kierowany przedewszystkiem 

do dyspozycji sędziego grodzkiego. Sędzia 

poleca przeprowadzić dochodzenie z żebra- 

kiem symulantem, czy też naprawdę z osobą 

biedną i do pracy niezdolną. 

Symulanci kierowani będą do aresztu, a 

po utworzeniu przymusowych domów pracy 

do tych domów, biedny zaś, niezdolny do 

pracy do dyspozycji miejskiej opieki społe- 

cznej. 
E (x) Obostrąenia dla fotografów wę- 

drownych. Znaną jest rzeczą, że wsie i mia- 

steczka prowincjonalne odwiedzane są ozę- 

sto zwłaszcza w porze letniej przez fotogra 

tów wędrownych robiących zdjęcia bądź „na 

poczekaniu* bądź osiedłających się na pe- 

wiien czas. Ponieważ pod przykrywką fo- 

tografa wędrownego pracują nieraz szpie- 

dzy, ma być wydane nowe zarządzenie w 

myśl którego każdy fotograf będzie musiał 

wykazać się ze swej lojalności i dopiero po 

tem otrzyma odnośne zezwolenie na prawo 

uprawiania zawodu fotografa wędrownego. 

— Cyrk przyjeżdża. Poczynając od po- 
niedziałku funkcjonować zacznie na placu 

Łukiskim cyrk zoologiczny pp. K. Dworskie- 

go i L. Koczki. 
Amatorzy widowisk cyrkowych będą mo- 

gli podziwiać ciekawe okazy tresowanych 

zwierząt oraz karkołomne .popisy ekwilibry- 

stów najróżnorodniejszego typu. е 

lak się dowiadujemy dyrekcja przewiduje 

urządzanie dziennych przedstawień dla dzieci 

— (a) Opodatkowanie cyrku. W związku 

z przyjazdem do Wilna cyrku miasto usta- 

lijo wysokość podatku widowiskowego które 

cyrk będzie musiał opłacić. Wobec tego że 

pobieranie ryczałtu w takich wypadkach nie 

jest wskazane ustalono wysokość podatku 

ra 30 proc. ceny biletu sprzedanego na je- 

dne przedstawienie. 

  

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski „Lutnia”. Dziś i jutro w 

teatrze miejskim Lutnia odbędzie się tylko 

2 występy rewji aktualnej pod nazwą „Daj 

ognia”. W rewji biorą udział najwybitniej- 

si artyści stolicy z uroczą Janiną Sokołow- 

ską, primadonną teatru Morskie Oko, Mar 

janem Domosławskim, Bolestawem Horskim, 

Popielewską, Winiaszkiewiczem i Rapackim 
na czele oraz baletem. 

— Koncert kwartetu Głazunowa. Na po- 
niedziałek w teatrze miejskim Lutnia wyzna 
czono koncert .wszechświatowej sławy kwar- 
tetu Głazunowa. 

  

— „Kochankowie* Grubińskiego. Sensa- 
cyjna komedja Wacława' Grubińskiego „Ko- 
chankowie” grana będzie we wtorek i śro 
dę przez zespół artystów warszawskich. 

Komedję tę wyreżyserował sam autor. Zespół 

ten, który objeździł z „Kochankami* całą Pol 

skę cieszy się wszędzie zasłużonem powo- 

dzeniem. 
— Nowy sezon w „Lutni*. Czynią się 

intensywne przygotowania do inauguracji 

sezonu. W dniu 21 bm. poraz pierwszy gra- 
ną będzie komedja Al. Fredry człowiek do 
małych! interesów* z Aleksandrem  Zelwe- 
rowiczem vw roli Jenielkiewicza. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

  

Miejskie — Córka wodza. 
Wanda -— Prezydent (Iwan Mozżuchin) 
Heljos — Płomień miłości, 
Lux — z dymem pożarów. 
Piccadilly — Siódmy cud świata (Gro- 

bowiec najdroższej żony maharadży). 

Ognisko — Noce Fiorenckie (Liliana i 

Dorota Gish). 

Światowid — Nie ożenię się. 

FORTEPJAN 

Wc R WEP EKO S IO IA ATI EE CZA ZA w 
* 

0 

DZIAŁY LODENY na 
(burki) na wzór Sławuckich, 

g DZIECI E 
kilkoro inteligentnych od 4 do 7 lat poszukują do kompletu 1. 

Witoldowa 8 m. 1. 

P. W. K POZNAN!! 
ROMANA ŽUROWSKIEGO 

FABRYKA SUKNĄ i 
LESZCZKÓW ost. poczt. WARĘŻ (Małopolska) 

uprasza o zwiedzenie sto ska firmy w Hali konfekcyjnej 
ubrania — DERKI 

: PŁASZCZE MYŚLIWSKIE, 
— Sprzedaż detaliczna. wprost z fabryki. — Prosimy żądąć pocztą 

cenników i próbek. 
| GU GW CZU WAU TUW RY TRY (ZE? IW WOJ WRY GU WAY GEY CH WŁ WAY WY WAY WY WU ZEW TOW WY GEY WY 

ZARZĄD DOBR 
i ZAKŁ. PRZEMYSŁ. 

KOCÓW 

Nr 46. SAMO- 
na konie, KOCE. BUNDY 

PLEDY. 

8166—? 

W. dniu wczorajszym pan. wojewoda 
odwiedził w magistracie prezydenta p. 
Folejewskiego z którym konferował w 
Sprawie spodziewanego przybycia do 
Wilna w dniu 25 bm. na Zjazd Lekarzy 

i Przyrodników Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej. Oprócz tego pan woje- 
woda konferował w sprawach gospo 
darki miasta. 

Organik, ale czyj? 
Rzeczywiście w naszych prowincjonal- 

rych miastach i w naszych prowincionał- 
nych zatęchłych urzędach dzieją się rzeczy, 

które się może także filozofom nie śniły, 
lecz które swoim kolorytem żywe przypo- 

minają scenki z przed stu lat, uwiecznione 
w Gogolowskim „Rewizorze*. 

Wydaje województwo  Nowogródzkie 

pisemko „Życie 'Nowogródzkie*. Wydaje je 
czyniąc w swoim Polizeistaącie nacisk na 
wójtów, posterunki policyjne i papierowe 

kółka rolnicze, aby je prenumerowali. To 

wszystko jest sekretem poliszynela, ale to 

wszystko jeszcze nie jest tragedją. Ale 
czemźże się zajmuje ten organik? Oto dy- 
famowaniem obywateli Nowogródzkiego. To 

już bądź co bądź nieprzewidziany obrót, ja- 
ki biorą podatkowe pieniądze. 
Z powodu historji z ominięciem Nieświeża 

przy podróży Głowy Państwa, wobec tego, 
że ten nietakt województwa zabrzmiał wy- 

jątkowo niesmacznie, pisemko „Życie No- 
wogródzkie* puszczą 516 na szereg dyfa- 
mącyj. A to, że Ordynacja Nieświeska „sprze- 

data“ zbroje,—co jest nieprawdą i za to re- 
cakcja „Życia* powinna mieć proces O 05Z- 
czerstwo, to o tem, że ktoś sprzedał las 
za grosze—na co jeszcze Książe Panie Ko- 
chanku odpowiedziałby łagodnie: „nie wści- 

biaj nosa do nie swego prosa", to znowu 

oświadczając, że prezes związku ziemian 

powiatu Nieświeskiego jest zależny finanso- 

wo od Ordynacji Nieświeskiej, to znów 
przekręcając w sposób intrygancki kilka 

zdań z artykułu w naszem „Słowie” i td. i td. 
Wszystkie te intrygi są istotnie pro- 

wincjonalnie naiwne, stoją na poziomie usi- 

łowań intryg i iatryżek nieraądrej baby. Nie 

warto się długo nad niemi zastanawiać. Nas 

one nie bolą. Nie po raz pierwszy z Newo- 
gródka idą sprawozdania faktyczne, odwra- 

cające prawdę do góry nogami, a w sposób 

dla obecnego rządu szkodliwy. Nas boli co 
innego. Nas boli ta łączność, o której 
wszyscy mówią, że zachodzi pomiędzy wo- 
jewodą Beczkowiczem, a tym w głupio-na- 
iwny sposób dyfamującym obywateli No- 

wogródzkich organikiem prasowym. Czyżby 

naprawdę ten organik brał z urzędu woje- 

wódzkiego nietylko poparcie materjalne, ale 

też inspiracje taktu i tonu? 

  

Ma drodze do poprawy  komanikacj 
antobagowej. 

Istniejąca w Wilnie od szeregu lat ko- 
munikacja autobusowa oddała niewątpliwie 
niemałe usługi społeczeństwu wileńskiemu 
mimo, że niejednokrotnie .była krytykowa- 
na i to krytykowana najzupełniej zasłu- 
żenie. 

Nie będąc przedsiębiorstwem miejskim 
(a takby być powinno), a zlepkiem wielu 
przedsiębiorstw szwankowała dość znacznie. 
Stopniowo ruch autobusów miejskich uję- 
ty został w pewne formv, a utworzenie 
związków poszczególnych linij oraz opra- 
cowanie stałego rozkładu jazdy pozwoliło 
usunać braki: 

Obecnie sytuacja przedstawią się jesz- 
cze pomyślniej. Przed dwoma dniaini utwo- 
rzony został jeden wielki związek, grupuja- 
cy wszystkich przedsiębiorców, których 
maszyny kursują na linjach miejskich. 

Stało się to z inicjatywy władz admini- 
stracyjnych, którym łatwiej ;będzie porozu- 
miewać się z zarządem jednęgo przedsię- 
biorstwa, zamiast z kilkudziesięciu przed- 
siębiorcami. : 

Ta unifikacja ooszczególnych przedsię” 
biorstw da w rezultącie wyraźne korzyści 
dla pasażerów. 

Projektowane jest ustalenie biłetow 
przesiadaniem tak, aby pasażer jadący np. 
od strony Zwierzyńca mógł przesiąść ną 
maszynę linii Antokolskiej czy Kalwaryj- 
skiei 

Ponadto połączenie to pozwoli zarzą- 
dowi przedsiębiorstwa uruchamiać dodatko- 
we linie jak np. obsługujące teatry, cyrk, 
wyścigi, cmentarze w dnie Zaduszek i tp. 

Niezależnie od tego, mają powstać no- 
we linje dla obsługi przedmieść z centrum. 

Powstanie jednego przedsiębiorstwa ma 
jeszcze ten olus, że obecnie nie będziemy 
już ohserwować wyścigów maszyn konku- 
rencvinych, jek to się zdarzało do niedaw- 
na oraz nie bedziemy wysłuchiwać kłótni 
konkurencyjnych obsług autobusowych. 

Będzie to z korzyścią dla bezpieczeń- 
stwa publicznego ignorowanego nieraz przez 
kierowców autobusowych. 

Naimilsza inowacią ma bvć zorganizo- 

wanie kursów dla szkolenia konduktorów. 

Może nowe kadry konduktorów będą grzecz- 
niejsze w stosunku do pasażerów. T, 

"сппоопевиавинивениязсна 
m Sensacja wszechświatowa 

3 Łódź podano, s. ag" 
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R 
a 
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Wybory do Kasy Chorych nie: odbędą się 
Zarząd wileńskiej Kasy Chorych został powiadomiony przez Okręgowy 

Urząd Ubezpieczeń o odroczeniu terminu rozpisanych już wyborów do Rady 

Kasy. Decyzja o odroczeniu zapadła tuż przed złożeniem list wyborczych co 

jak wiadomo musiałoby nastąpić dziś. Wprawdzie oficjalnie nic niewiadomo 

o losach dalszej egzystencji władz Kasy lecz najprawdopodobniej nastąpi 

przymusowe rozwiązanie Rady i wyznaczenie komisarza rządowego. 

Burza nad Wilnem 
Wczoraj rano rozpętała się nad Wilnem i okolicą silna burzk połączona z ulewą i 

piorunami. Na terenie miasta woda płodmyła w kilku miejscach ułożone niedbiwno płyty 
chodnikowe. Natomiast z infonmacyj otrzymanych z growinoji ulewa poczyniła znaczne 

szkody. Wpobliżu Trok piorun 

przed deszczem pod drzewem. 

cyjriych nie możną 

zabił kobietę nieustalonego niagwiska ktoja ukityka się 

Z dalszyūch mieįscowošąi Z pawodu trudnošciį komunika- 

otrzymać szczegółów przejścia burzy. 

—— > 557077 57727 I EECC 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Okradzenie krawca. Niewysledze- 

ni sprawcy dostali się do pracowni krawie- 

ckiej Szustera (Wielka 4) i wynieśli znaczną 

iłość materjałów i nie wykończonych ubrań 

na ogólną sumę 3 tys. 2. 

—(c) Staruszka pod samochodem. Na u- 

licy Kałwaryjskiej taksówka Nr. 14218 wpa 

dia na przechodzącą przez jezdnię 70 let- 

nią Annę Domańską (Krakowska 19). Uległa 

ona ogólnym obrażeniom głowy i' rąk. Po 

udzieleniu pierwszej pomocy odwieziono ją 

do domu. 
— (c) Usiłąwała powiesić się. Na cmen- 

tarzu żydowskim usiłowała powiesić Się - 

Sora Brajn. Wypadek w czas zauważono 

4 niedoszłą samobójczynię oddano pod opie- 

kę rodziny zamieszkującej przy ulicy Sawicz 

— (c) Robotnik wpadł do studni. WCZO- 

raj podczas naprawy studni w domu Nr. 85. 

przy ul. W. Pohulanka wpadł do środka 

robotnik Jakób Słomski. Obecni przy wypad 

ku stwierdziwszy że Słomski żyje pospieszyli 

opuścić mu linę. Jednak z powodu zatrucia 

Słomski stracił przytomność tak, że musianG 

sprowadzić straż ogniową. Po wydobyciu 

i stwierdzeniu zatrucia gazami ziemnymi 

odwieziono go do szpitała żydowskiego. 

— (c) Przerwatfie połączenia  teleioni- 
cznego. W rejonie W. Hutor nieujawnieni 

sprawcv zniszczyli linję telefoniczną na prze 

strzeni 30 mtr. 
— (c) Napad. Pod Sobotnikami 5 uzbro- 

jonych osobników napadło na powracające: 

go do miasteczka Wacława Juchniewicza i 

steroryzowawszy go zrabowali 300 zł. i zbie 

  

gli. 
® ° (с) Awantury na tle zwrotu wkładów. 

Wczoraj w dzień przed sklepem z galanteria 

Widuczańskiego przy ulicy Niemieckiej ze 

brał się ttum wierzycieli drobnych handlow- 

ców którzy poczęli domagać się od, Widu- 

czańskiego jako członka zarządu banku ure 

gulowania sprawy zwrotu wkładów. Wobec 

tego że tłum wtargnął do sklepu i począł gro 

zić policja rozproszyła zebranych. 

— Zbiegł z Bołszewji. Na odcinku Wiłej 

ka w rejonie Maniewicz zatrzymano żołnie- 

rza sowieckiego w chwili gdy przekraczał 

granicę z Rosji Sowieckiej. Zatrzymany 0- 

świadczył, że uciekł z armji czerwonej i że 

chce zamieszkać w Polsce. 

[mi Gu Kami | 
chor. uszu, nosa i gardła 

i PO VROCIŁ 
ul. Jagiellońska 6. od 4 do 6 pp: 

Sytuacja w hranży kałoszowej 

Jak nas informują ze źródeł fachowych, 

ubiegły sezon. PI dotkliwą klęskę kup- 

com tej branży. Wobec pomyślnych bowiem 

rezultatów w Sez. 1926—27 r. kupcy w ubie- 

głym sezonie lekkomy ślnie poczynili wiel- 

kie obstałunki w fabrykach, obawiając się 

możliwości braku towaru na rynku jak to 

miało miejsce w sezonie 1926—27 r. Szereg 

jednak fabryk założonych w tym czasie w 

kraju i intensywna ich fabrykacja wytworzy- 

ły nadprodukcję, w konsekwencji czego mu- 

miały następować bezwzględne zniżki cen 

i to niejednokrotnie w sezonie, a co za tem 

idzie strata dla tych kupców, którzy posia- 

dali duże zapasy towarów poczynione przed 

sezonem po cenach znacznie droższych, niż 

sprzedawali ich konkurenci, zakupujący to- 

war w czasie sezonu w miarę potrzeby, po- 

zatem zapotrzebowanie na towar przez kon- 

sumentów było małe, wskutek opóźnionego 

i krótkiego sezonu. 

Teraz na początku sezonu 1929 — 30 r. 

warto zwrócić uwagę kupców, aby nie ro- 

bili zapasów kaloszy i śniegowców tak lek- 

komvšlnie jak to czynili w ubiegłym Sez0 

nie, gdyż nie ma obawy, aby się okazał brak 

towaru. 

Zaznacżamy, iż pozostałości z ubiegłego 

sezonu są olbrzymie, a fabryki nie liczące 

się z posiadanym zapasem towarów konty- 

nuują gorączkową produkcję ma zbliżający 

się sezon, chociaż przywóz towarów 7 Za- 

granicy jest również bardzo znaczny. Wobec 

tak niezrównanego objawu masowej nad- 

produkcji, trzeba liczyć na. różnego rodzaju 

niespodzianki loraz możliwie zniż.ki cen. Ja- 

snem jest, że w tych warunkach kupcy któ 

rzyby poczynili jakieś większe zapasy na 

sezon naraziliby się na poważne straty w 

cenie oraz w ewentualnem przetrzymaniu 
towarów do następnego sezonu, mpozatem 

częste zmiany fasonów. nawet w połowie se 
zonu przyczyniają się do obniżenia cen na- 

gromadzonego jeszcze przed sezonem towa 

ru, pomijając to, że sezon w tej branży trwa 

zaledwie przez październik i listopad, cza- 

sami bywa on opóźniony, bywa również i 

krótszy. 

Z tych wszystkich względów trzeba spo- 
kojmie i w miarę potrzeby koniecznej zao- 

patrywać się w towar na warunkach takich, 

jakie są w możliwościach tej branży wykos 

nalne. 
Niezdrowym również objawem jest, że 

hurtownicy sprzedaja wyrobv kaloszowe ta- 
niej niż fabryki od 5 proc. do 8 proc. a to 
tylko dzięki temu, że fabryki udzielaja dość 
dużych opustów w. zależno: od ilości za- 
kupionych w sezonie towarów. 

  

    

H. LEWIN, personel : i robotnicy tartaku „BUDSLAW“. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
  

JESZGZE 8 WODZIE 
Zgadnijcie, proszę państwo, co nasz dzi 

siejszy obrazek oznacza” 
Kabel elektryczny — nie kabel. Wąż po- 

żarny — nie wąż. Gady żywe nigdy 'podob- 
nej jak na fotografji długości nie bywają, 
więc cóż to jest? Kto zgadnie? 

         

  

„Niech się nikt martwi, jeśli (łomyś 
ność mu nie į y. Nie latwa ti rzecz 
zagadkę magistracką odgadnąć. I ją się do 
brze nad nią nagłowiłem. 

— Mówi pan: konkurs w „Stowie“ prem- 
jowy ogłosić? 

— Żaraz, zaraz, powoli, jeszczę: jeden, 
świeżo ogłoszony, a warjatek, na. ulicach 
miasta, dotyczący, nie rozwiązano, a już pan 
nowego ch esz. ma tak dob 

Nie chcę niczyjej mózgowej 

     

  

    

   

    

I dochód będzie di a miasta i sława naszej 
wynalazczości szeroko po Świecie się rozej- 
dzie. 

+ x * 

Pisałem dwa dni temu o braku wody do- 

kl wie dającym się odczuwać np. Zarzeczu. 

Pisałem, że ten i ów z mieszkańców tej 

dzielnicy krynicy biegać musi z wiadrami. 
Okazuje się, że komu wbla, do krynicy 

chodzi komu nie, do studni, magistrackiej, 

co na rynku Zarzecznym jak wół stoi. 

Jedna jest tylko z tą studnią bieda, oto 

komuś z naszych miejskich biurokratów do 

głowy przyszło, że jeżeli urzędnik ma swój 

siedmiogodzinny dzień pracy, a robotnik 

swój znowiu czterdziestosześciogodzinny 
tydzień, to czemuż stróż miejski, pilnujący 

  

  

  

    
   

   

    

checę fatygi niczyich nóg. Poco mają lu- 

dziska aż na Mtynową biegać, żeby zagad 

kę moją rozwiązywać, w nadziei wył osowa- 

nia jakiegoś tam premjum? 
Dziś ja za nich to zrobię. 
Otóż wyobraźcie sobie państwo, że to 

„cos“ co w rynsztoku ma Młynowej s:pokoj- 

nie leży (akuratnie w rynsztoku) to... t0...— 
no, jakże, czy zgadniecie?) — to liniia wo- 
dociągów miejskich zasilająca „zwGdocią- 
gowane' domy Zarzecza. 

— Ci widziałesz, ci słyszałesz?! 
Powiadam jeszcze raz: linja wodociiągów 

m. Wilna i ... ani słowa więcej. r 
Ale, ale, jakże to tak bez slowa mwagi 

zostawić? takie dziwo, takie curiosum! | 

„Widziałem gdzieś kiedyś wiodocią ową 

rurę przeprowadzoną w powietrzu, nad; zie- 

mią, na słupach, ale, żeby komuś do giłowy 

przyszło taką rurę w rynsztoku kłaść nie. 

„przykryta, niezasypaną ziemią — tegoni je- 
szcze, jak żyję, nie oglądał. 

“Nie wiem czy gdzieś jest na świecie po- 
dobne „rynsztokowa“  instałacja wodc'cią- 

gów, radzę przez to opatentować nasz” м- 

leński w tej dziedzinie wynalazek i „za 0- 

płatą* pokazywać ludziom zwłaszcza pie rw- 

Szy raz Wilno zwiedz ającym. 

    

      

Z SADÓW 

Proce b. posła Jerzego Soholowskiegu 
Były poseł na Sejm, współtwórca 

„Hramady“ i jeden z białoruskich 
działaczy kornunistycznych Jerzy So- 

bolewski nie trafił na ławę oskarżo: 
nych razem ze swymi kolegami sej- 

mowemi i współtwórcami wielkiej, 

komunizującej  „łiraraady*. Długi 
czas jeszcze korzystał ze swobody i 
dopiero po pewnym czasie władzom 
bezpieczeństwa udało się zdobyć ma- 
terjał udowadniający jego przynależ- 
ność do K. P. Z. B., oraz wybitny 
udział w pracach MOPR'u (miedzy- 
narodowe towarzystwo pomocy re- 
wolucjonistom). Wówczas to aresz- 
towano go razem z drugim, nie 
mniej poważnym działaczem, studen- 
tem uniwersytetu w Pradze — Wia- 
czesławem Makowskim. 

Wczoraj sprawa ta znalazła się 
na wokandzie Sądu Okręgowego. 
Skład Sądu tworzyli: jako przewod- 
niczący sędzia Niekrasz oraz sędzio- 

wie Baniewicz i Umiastowski. Oskar- 
ża podprokurator Korkuć. 

Na ławie oskarżonych zasiadł 
tylko Sobolewski, gdyż Makowski 
zmarł w więzieniu przed kilku mie- 
siącami. 

Po otwarciu posiedzenia obrońca 
oskarżonego mec. K. Petrusewicz 
wnosi ekscepcję w stosunku do Oso- 
by przewodniczącego, sędziego Nie- 
krasza argumentując to w ten Spo: 
sób, że osk. Sobolewski miał swego 
czasu podobną sprawę i wówczas 
obecny przewodniczący będąc sędzią 
śledczym prowadził Śledztwo w tej 
sprawie 

Sobolewski złożył wówczas  skar- 

gę na sędziego Niekrasza do Mini- 

stra Sprawiedliwości na sposób trak- 
towania go przez sędziego Niekrasza. 

Argumentację tę zbijał prokurator 

twierdząc, że złożenie ekscepcji nie 

może mieć obecnie miejsca gdyż о- 
skarżóny otrzymał w więzieniu listę 
sędziów i prokuratorów. Mecenas 
Petrusewicz wyjaśnia, że na liście tej 
nie było nazwiska sędziego Niekra- 
SZA, 

Sąd udaje się na naradę poczem 
orzeka, że wniosek obrony zostaje u- 
chylony i sprawa zostaje rozpoznana. 

Na zapytanie przewodniczącego 
„Czy przyznaje się do winy" oskarżo- 

studni na Zarzeczu 
swojej liczby godzin „urzędowania? I wpro 

nie może mieć także 

wadzono godziny wydawania wody. 
Chcesz mieć wygodę, niechcesz daleko 

po nią biegać? — zgłaszaj się do bliższej 
studni wtedy, gdy [pan dozorca (nie stróż, 
cóż znowu!) „urzęduje”. 

Przypuśćmy, że jakiś tam urzędnik pań- 
stwowy, czy też nie państwowy potrzebuje 
wypić przed biurem herbaty, przypuśćmy, 

że nie stać go na służącą, musi taki nieszczę- 
Śnik wstać o piątej rano, spacerek do źró- 
dełka odbyć —— bo Studnia czynna jest do- 
piero od tej godziny, o której on już musi 
za biurkiem siedzieć . < | ; 

Zabawa „w wodę“ jest jednak nieznoś- 
ną. Dobraby była czasem, ale i to rzadko. 
Na codzień stałą się nużącą, denerwującą, 
staje się jedną z bolączek nieszczęśliwych о- 
bywateli Wilna, których los na Zarzecze 
rzucił. 

Ponieważ do obowiązków Magistratu na- 
leży nie tyłko ściąganie podatków, ale także 
i robienie czegoś, coby ludziom życie uła- 
twiało, przeto myśle, że dobrzebv było, 
żebv sprawa wody dla Zarzecza jakieś roz- 
wiązanie znalazła, a w każdym razie by roz 
dawnictwo jej ze studni miejskiej „tołkowo” 
uregulowano. Mik. 

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

— Pism ŻZbiorowych Josepha Conrada 
(Konrada O: wychodzących 
w Warszawie nakładem Domu Książki Pol- 
skiej (Spółka akcyjna) tom VXII obejmuje 
szereg opowiadań pod ogólnym | tytułem 
„Wśród prądów, tom XXI (podwójny) po- 
wieść „Ocalenie”, zaś tom XV trzy opowiada- 
nia zatytułowane „Między lądem a morzem”. 

W. cyklu opowiadań „Między lądem a 
morzem”,.„Ukryty sojusznik* ma za osno- 
'wę niezwykłą przygodę kapitana okrętu han 
<ilowego Cutty Sark krążącego między In- 
<ljami, Chinami i Australją; wielka nowela 
„Freja z Siedmiu Wysp” jest kto wie czy 
m.ie „najbardziej interesującym utworem be- 
Ikatrystycznym Conrada; wreszcie „Uśmiech 
szczęścia” pełny jest przepysznych obrazów 
Oceanu Indyjskiego. 

. Powieść dwutomowa „Осаете“ ukazuje 
się po raz pierwszy w polskim przekładzie, 
oczywiście świetnym gdyż wyszłym z pod 
pióra Anieli Zagórskiej. dematem tej kapitał 
nej (powieści której widownią są wyspy Ma- 
lajskie na płytkich wodach, nie jest walka 
człowieka z roszalałym żywiołem morskim 
lecz walka uczuć ludzkich z rozszalałemi 
namię tnościami. 

= PA a wa 
В „ Powiešč. str. 358. r ы 

Е. Hoessick 1929. NE 
R Lr. Rudolf Steiner: „Filozofja wolno- 
ści”. Prziekład autoryzowany. Str. 242. War- 
szawa. I“. Hoesick. 1929, 

ny odpowiada przecząco oraz odma- 
wia udzielenia wyjaśnień. 

Przy sprawdzaniu listy obecności 
Świadków ujawnia się brak kilku о- 
sób. Sąd t'ostanawia odczytać ich ze- 
znania. Ogłoszone też zostanie zezna- 
nie $. p. Guryna. zamordowanego 
przed proceiiem „Нгатаду“. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia, co 
trwa kilka godzin następuje badanie 
Świadków. Pierwsi zeznają Świadko- 
wie odwodowi adw. Andrejew, Preiss 
oraz Sempoliń:ska, znana działaczka 
polityczna. 

„ Wśród świadków oskarżenia 'figu- 
ruje nacz. urzęciu Śledczego podk. 
Wasilewski. 

Badanie świadktów zajmuje Sądo- 
wi cały dzień. Dziś w drugim dniu 
procesu Sąd zapozita się z dowodami 
rzeczowemi oraz wysłucha głosu 
stron. Możliwem  jesst nawet ogłosze: 
nie wyroku. 

Zaznaczyć należy, że  zaintereso- 
wanie się sprawą publiczności jest 
minimalne. Nawet białorusini z takim 
zainteresowaniem przysłuchujący się 
procesowi „Hramady* a'ziś sa nie- 
obecni na sali rozpraw, . Т.



  

SPORT 

ZAWODNICY WARSZAWSCY W WALCE 
Z WILNIANAMII. 

Dziś o godz. 4 pp. rozpoczyna się w sta- 
djonie Ośrodka W.F. na Pióromoncie mecz 
lekkoatletyczny Warszawa — Wilno. Po- 
nieważ w składzie reprezentacji stołecznej 
zaszły poważne zmiany podajemy jej skład 
ostateczny. 

Po przejrzeniu jego rzuci się w oczy, że 
akcje Wilna podniosły się w górę, gdyż 
wśród warszawiaków brak kilka czołowych 
nazwisk (Kostrzewski, Trojanowscy), Pet- 
kiewicz, Sarnacki, Szejnach). Stało się to z 
powodu przyjazdu do Warszawy genialnego 
biegacza Nurmi oraz meczu MAFC (Buda- 
peszt) — AZS. Zmusiło to wspomnianych 
wyżej lekkoatletów do pozostania w Warsza- 
wie. 

Wilnianie będą bronić honoru 
barw mając jako przeciwników: 

100 — Sikorski — Górski, 200 — Sikor- 
ski, Żuber, 400 — Nowakowski — Žuber, 
800 — Mędrzycki — Maszewski, 1500 — 
Mędrzycki, Zak, 3 klm. Milcz, Zak 110 m. 
przez płotki — Frynczyn, Pietkiewicz (z Var 
sovii), 4 x 100 — Zuber, Górski, Frynczyn, 
Sikorski, Sztafeta Olimpiska (1, 2, 4, 8) Gór- 
ski Sikorski, Nowakowski, Zuber, skok w dal 
— Sikorski, Górski, w wyż — Frynczyn, 
Wisbel, o tyczce — Frynczyn, Rusek, rzut 
kulą i dyskiem — Górski i Pietkiewicz, 0- 
szczepem — Marciniak i Pietkiewicz. 

Zawody oczekiwane były przez świat spor 
towyv z wiełkim zainteresowaniem to też za 
pełnią się trybuny dziś publicznością po 
brzegi. 

Nurmi gościem stolicy na zawo- 
dach lekkoaflefycznych 

WARSZAWA, 6. 9. Pat. Dziś po- 
południu przybył do Warszawy słyn- 
ny szybkobiegacz Nurmi, który we- 
źmie udział w zawodach lekkoatlety- 
cznych w Warszawie w sobotę i nie- 
dzielę. 

Na srebrnym ekranie 
„Córka wodza* w Kinie Miej- 

skiem. 
Jest czwarty dziesiątek 

stulecia. 
Kit Carson jest t. zw. wywiadowcą rzą 

du Stanów Zjednoczonych A: P. na dale- 

swoich 

  

lat zeszłego 

jeden w brutalny sposób ale, bezskutecznie 
usiłujący rywalizować z Kitem, o serce 
pięknej Dolores. 

Uporawszy się ze swą misją, Carson 
wraca do domu. Po drodze jednak posta- 
nawia nawiązać stosunki z plemieniem Indjan 

   

. czarnostopych, znanych ze swej wrogości i 
nieustępliwości. 

Trzeba trafu, że zamiary Kita o tyle 
łatwiej dają się urzeczywistnić, że przypad- 
kowo ratuje on od śmierci córkę wodza o 
pięknym imieniu Wschodzącej Jutrzenki. 

Broni ją przed niedźwiedziem, który 
znienacka napada na młodą Indjankę w 
górach. 

Kit Carson jest pięknym mężczyzną — 
Wschodząca Jutrzenka naiwnym dzikim 
dziewczęciem. Cóż więc dziwnego, że za* 
koch uje się w naszym bohaterze. Ale mło- 
dziutka księżniczka indyjska wpada w oko 
zwyrtdniałemu towarzyszowi Carsona, jak 
to tain imię jego brzmi?— mniejsza o to. 

Napastuje on Jutrzenkę, za co Carson 
kaže imu się wynosič „gdzie oczy poniosą“ 
co tet: skwapliwie robi: 

Ale miła gościna u Indjan kończy się, 
trzeba wracać do domu. Carson wyrusza w 
drogę, przedtem nie godząc się na zabranie 
Jutrzet ki, która koniecznie chce z nim ra- 
zem ośitąd tułacze życie prowadzić. 
. (W drodze okazuje się, że młoda Ind- 
janka, ' wbrew woli Kita jedzie z nim razem 
ukryta w jukach. 

Tu ma miejsce scena, w rezultacie 
której Wschodząca Jutrzenka wyrusza w 
góry, widocznie z zamiarem powrotu do 
wigwam ów plemienia. 

Po drodze spotyka b podkomendnego 
Carson4 , który wałęsa się w pojedynkę i, 
napasto wana przez niego, mając do wyboru 
hańbę lub stoczenie się w przepaść, wybie- 
ra to di ugie. 

"o jest właśnie czyn godny Córki 
Wodza. 

Trajzedja rozgrywa się w oczach ojca, 
który pioprzysięga zemstę białym. 

, Carśsonowi udaje się nienawiść Indjanina 
skierowiić przeciw sprawcy Śmierci jego u- 
kochane go dziecka, co więcej, zemstę tę 
obiecuję wykonać sam. 

Słoj wa dotrzymuje. 
Paka jest w skróceniu treść premiery 

z Kina iwiejskiego. 
Obr az wykonał Paramount. Jak zawsze 

cechuje go staranność i artyzm realiza- 
torski. 

Rolę główną kreuje świetny Fred klom- 
son. 

Tyf'y doskonałe zarówno Indjan, jak i 
wagabu ndów amerykańskich z połowy zesz 
łego st ulecia. 

Sci :narjuszowi zarzucić można, że prze- 
prowadza tezę achrześcijańską „oko za oko, 
ząb zą ząb”. 

RADJO. 
Sobota, dnia 7 września 1929 r. 
11,56 —12,05: Sygnał czasu z Warszawy 

i hejnał. 12,05—12,50: Poranek muzyki po* 
pularnej. Orkiestra pod dyr. Leona Di- 
mantt'a. 12,50—13,00: „Wystawa Poznańska 
mówi. 13,00 - : Komunikat meteorologicz- 
ny z Warszawy. 16,10 — 16,20: Program dzien 
ny, repertuar i chwilka litewska. 16,30— 
17,15: Transm. z Krakowa. Audycja dla azie- 
ci i młodzieży. 17,15 — 17,50: Gramofon. 
17,50—18— 00: Wystawa Poznańska mówi. 
18,00 19,00: Transm. nabożeństwa z Ostrej 
Bramy w Wilnie na wszystkie stacje polskie 
19,00—19,20: Czytanka aktualna. 19,20 — 
19,40: Wolna trybuna. 19,40—20,05: Progra.n 
na tydzień następny i Sygnał czasu z War- 
szawy. 20,05—20,30: Transm. z Warszawy. 
Odczyt pt. „Polnische Wirtschaft“ wygt proi. 
Aleksander Janarski. 20,30--22 00 Transmisja 
z Warszawy. Koncert wieczorny. 22,00 - 
22,45: Transmisja z Warszawy. Komunikaty. 
22,45 - 23,45: Muzyka taneczna z restauracji 
hot. Bristol w Wilnie. 

(ASA T II SIS ABER 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

  

  

Biejtki Htrematogra! 
"Kiijuralne-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

(Oddala 5 do 8 września'1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

CÓRKA WODZA 
Dramat w 10 aktach. W rolach głównych: FRED THOMSON ii NORA LANE..Kasa czynna od 
godz. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. W niedzielę i Święta kasa czynna od g. 3 

m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej. 

  
  

AINO-TEATR 

  

Dzis! Genjalny realizator W. PUDAWKIN. Twórca filmu „Burza nad Azją" wykonuje główną rolę 
FEDI PROTASOWA w swem najnowszem rewelacyjnem arcydziele własnej reżyserji 

„HELIOS“ p.t. „ŁY WY TRUP“< wediu; dramatu LWA TOŁSTOJA w roli żony Prota- 
sowa MARJA JAKOBINI „J 

UWAGA: Podcząs wyświetlania filmu znana śpiewaczka Pani ,*, oraz orkiestra bałałajek wykonają sp 1 
najpiękniejszych romansów cygafskich. Początek se*ns6w 0 godz. 4, 6, 8 į 10.15, - / 

Омайте PP. ziemian i właścicieli lasów. 
Pierwszorzędna siła w sprawach drzewnych, 

podatkowych, prawno i ogólnoadministrzcyjnych, człowiek 
nieskazitelnej opinji, zaufania godny, na poważnem stano- 

Doktór-Medycyny 

ŁUKIEWICZ 
choroby weneryczne, 
skórne i pl:iowe, ul. 
Mickiewicza 9, wejście 
z ul. Śniadeckich 1, 
przyjmuje od g. 1-2 

a 
-0 £ZLE = 

finansowych, 

    

——0 S UI AKIEE ad SS 

Posznkojemy = mieszkanią į 
zaklad przemysł: koli: | 
Garbarskiej, Tatarskiej, Meaowej, 

parterowego, kilkupokojowego, na 

Arsenalskiej Oferty do administacji (4 
ЭТ рр — — gp.Słowa' pod S..S. | 

6 września 1929 r. | wisku, siery ziemiańskiej, lat 34, z wyższem wykształceniem da НЫ Lidsas mais mani CE 
OašiS, I gatdtų g — obejmie odpowiednie stanowisko, pragnąc zamienić Br. POPILSKI 

i © miasto na wies Lask. koresp.—Warszawa 1. Skrzynka 107. r ia Tranz. AR e B choroby skórne i we- NEBZUZAAZAZEM | 
z so m © OREBEUKOBEEZNNNSRREONE<SRODNERENENEBE aeryczne. Przyjmuje $ Ž EE 

Belgja 123,96 124,7, — 12365 ооы йнн мЕЕ опНЕ ооа оо wk OAS anas manus od ZOdz. 10 do lioć są ĄDAJCIE Ez 
Kopenhaga 230,35, 237,95, 236,75 ; S BP МОа we tkich i Budapeszt 155,60 155,90 155,20 Biuro doradcze samochodowe Ка 2 róg Zawalnej Ai 
Holandja 357,31 35825 356,41 №.2.Р. gą składach aptecznych znanego BA | : 

$rocka od odcisków a Londyn 43,23, 43,34 43,12 A t E 1 ‹ жа еа В : E 
Nowy.tok _ 80 892 838 „PMUto-LXper ZUNE Sm row. A. PAKA. go Oslo 231,52 23812 236,92 S. z. 0. 0. E asa ED EST BEN. | ak o SA as POD KIEROWNICTWEM lrntzorkaśmiałowsta | 
Szwajcaria 111615 2405 аз В STEFANA Hr. TYSZKIEWICZA Šikai K Ё N ‹ sztuczne | | „67, 10, „24, Ё a. oraz inet Kosme- | И 238,87, 239,4] 238,21 WARSZAWA. — Tel. 538-83. PIĘKNA 4. ticzoy "usuwa zima i awozy fosforowe в 
Wiedeń 125,55 125,86, 125,24" i szczki, piegi, wągry, NAJTANIEJ sprzedaj Włodny | | 4664 asas GS Ekspertyzy techniczne, porady | pośrednictwo B jusis! prodawki, uz 6 St M | mae у ж В 
Marka niemiecka 212,26 przy kupnie samochodów nowych | używanych. |] rzaiki wypadnie wio- ] ) RGBICZY (wielka ls. | BO 

Papiery procentowe: . i m. 6. : — ' Połyczka Wiiwcałcyjia 1I8SG DOE. Organizacja i kierownictwo komunikacji BSN. 
10 proc. samochodowych warsztatów i garażów. rówka 60. 6 proc. dolarowa 83 

kolejowa 102,50. 8 proc. L. Z. B. Gosp. 
Kraj. Banku  Roln., obligacje B. Gosp. 
Kraj. 94. Te same 7 proc 83,25. 4 i 
pół proc. L. Z. ziemskie 48,75 — 8 proc. 
warsząwskie  66,75—66,50. 

Akcje: 
Bank Handlowy 117 116. Bank Polski 

166. Związek Spółek Zar. 78,50. Elek: 

Asekuracje. 

fw | P- BOROWSKIEGO 
Szkoła tańców ul. Trocka Nr 2. ž 
Dnia 8-go września r. b. О godz, E 
7-ej wiecz. otwarcie sezonu na rok i 
1929-30. UWAGA! Życzący tańczyć i 

SELE-1 

4 LEKARZE ; Urodę,...:5:: 
EM GREENE: sm mazi doskonali. odświeża, 

usuwa jej skazy i 

  

Bi Kosmetyka R Mieszkanie Kursa kroju, szycia 
5 pok. ze wszelkiemi robót ręcznych i mo- 
wygodami na ul. Szo- delowanie 

Bas, aks Alano Zapytać W Stefańska 
27 m. 4. Szapiro. -o_ Ul. Wielka 5, m. 3 

Zapisy codziennie, na 
WAWAYWAW kursa dzienae i wie- 

  

    

  

    

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

i ^ у = trownia w Dąbrowie 90 Elektryczność 55 т А 5 kim Zachodzie. Jest takim-samym rycerzem . Teza ta, jako motyw pedagogiczną nie Węgiel 66. pop 29 - 29,25 Parowozy || według najnowszej mody, powiniea DORTOR braki Gabinet Racjo- czorowe. 
prawdy, cnoty i sprawiedliwości jak, sła- jest. SE 25,50, Starachowiec 26,50. p się uczyć tylko w Chrześcijańskiej b. GINSBERUG nalnei Kosmetyki KUPNO | SPRZEDA ak NDZ 
wieni w sensacyjnych książeczkach, różni: By/ć może odpowiada ona tłu obrazu, szkole P. Borowskiego. Zapisy со- chorob eneryczne LĘcZniczej b. wsp. i 
O: taaak zal R л Ёрос_:і Beto Bbras dotyczy, NE śro- R dziennie od g. 10 do 12i od4do 6 w i syfilis > Ime. IA asystentki A Av AT A A A У 

I je on rozkaz udania się w Góry dowisicu. Być może daje ona prawdę życio- RE WZKK ZEE ATEN Ы Ń * ,e.£0. Wilno, Mickiewi- ы 
Skaliste, w niedostępne siedziby dzikich wą ob razowi, ale powiadam, 2 etycznego aras mana A PA T 31 m. 4. Sztucz- —— Šknaia EEEE 
i wrogo względem białych, usposobionych punktu widzenia, właściwą nie jest. Zanim kupi Płerwsze od 10 do 1 ži ea) ne opalenie cery. Le- Do" dochodowy 
indjan. | 3 į Muzyka bardzo dobra i dostosowana ŻAMIM Kupisz fowar zagraniczny В żródło GLA E czenie włosów odj 58 w centrum ;z kapitałem  poszu- Dobiera sobie tedy Carson kompanję do ch arakteru obrazu. Publiczności b. dużo. i d 1 — — wypadania i łupieżu.| miasta z kilku jkuje dzierżawy. Zgło- złożoną z trzech ludzi, wśród których jest Omega. — Obejrzyj towar krajowy, i OE ga waż a DOKTOR mi za mz Z, ©; Wielką | 

: ne. "za 3. ol. ' Brzostowica. 3 
D.ZELOOWICZ | Eo" c="smgE| ilenskie Biuro ; NN - i R „| GIESCHE S. A. Kafowice. B | o oazyczne, r LOKALE a Komisowo - Handl. GOTOWKE 

Wi, pas I as „Łabuc Sergjusz". Siedziba we wsi B sopalnie: Cleofas,  Frankienberg, B sylilis,  marządów , Mickiewicza 21, oprocentowa- 
e 65 an 0 Ww "sklep: galanteryjnoskojcyjalny © tuna w kiego. łrzedmiot |] / Wilhelm, Carmer i Richthofen. |] | moczowych, od 9 1 «н оак Й 1е1_152. _ —0 !| ме przyjmujemy | | 

1928 rok: p Wi Ścień 2 SE 2 AE ŻE, SME W. łellońska 6, tei. 14-97 —L 0d $—8 wiecz. P t b We CE A u. Właściciel Łabuc Sergjusz zam tamże. 1261—VI i Jagłellońsi „ tel. ° B Elektroterapja otrzebne Lokomobiia pieczoną be 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGO- r au A Esė Tawawnowie Broniaac < dp DONE 00 6 tony: w wozach || (diatermja). niedrogie mieszkanie na kolach Lanca mo-! | ryzyka 5 
WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: Ro na at a Bronisław". Siedzi- plombowanych. w na Schronisko  Na-del 1916 roku, 12 KM| Wileńskie Biur. 

w dniu 17. 6. 29 r. no-galanteryjny spożywczy 2 DD Tiona istnieje od 1923 am" Ro CEE RE OR do sias da i WE A Ee. Makano „E ‚ к s , 5 й 8 + е я ie: 1 
i i A plyn Augustyn". Siedziba w Po- roku. Właściciel Ławrynowicz Bronisław zam. tamże. 1262—V] mą” li. Nldowiczowa «Słowo”. = : = Wilno, Legal S tel. 152" — о) 

iekcyjny. Firma. istnieje od 1924 r. Właścieki Krywian Auga“ R sa о ли 000 Zegiestów - Zdrój KOBIECE, WENE- m. 12, Biuro Tech- a 
styn, zam. tamże. 1255. VI wpisy owe: w dniu 85 1928 r. kąpiele "m kwasu węglowego Bow Masa 2 pokoje KOR W szystkich, któ” ; 
RR Sina CI AŚ IN dA EJ 2 3790 II. A. Firma: „TARTAK PIÓROMONCKI A. SZE- i borowinowe. ° —©ЙЙБ W rzy posiadzją | 10068. I. A. Firma: „Kurycki Szłoma”. Siedziba w Du. LUBSKIEGO i Jakóba-Chaima LEWINA — SPÓŁKA" zmienia |] Nowo-wybudowany Pensjonat „WAR- od 12-21 od 4-4, |umeblowane z wygo-| Pkazyjnie  speze- jakiekolwieć | 
niłowiczach, pow. Postawskiego. Przedmiot —- jatka mięsna. się na: „Tartak Pióromoncki J. Ch. Lewina i M. Szelubskiej — |4 SZAWIANKA* Tel. Nr. 3, położony al. cklewicza 24, ami, z oddzielnym damy majątek | informacje o obecnym 
a» istnieje od 1920 roku. Właściciel — Kurycki  Szłoma, R Cwi th OAI gu 1 WESA ok A pokoje. k ZEM ATI bywalec S ziemski uprzemy- | miejscu pobytu Alek- 

. ta ; 56 1 „ przy ul Iwaryjs. ю Szelui y ° i i - 
a 2 La i S a SS A NORA ska — przy ul. Portowej 5—7, Abram. Szelubaki zbył: owej Ч po cenie od 12zł. do 10 zł. DOKTÓR m. 2. 2“ mal Oa e Goa a 

_ 10069. |. A. Firma: „Kuziniec Scra-Rywra". Siedziba w udział na rzecz Marji Szelubskiej i wystąpił ze spółki. Do wynajęcia także pokoje bez s 5 ło 400 ha, za 5.000 | dzonej w roku 1899, 
Duniłowiczach, pow. Postawskiego. Pizedmio't — sklep wy- 1263—VI utrzymania. +0LE-0 A.Blumowicz Mieszkanie dolarów i zamieszkałej ostat- 
robów skórzanych. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel GEN (47 z CZW @оар оо оее Choroby weneryczne, 6 pokojowe do wy- Dom. H-K.„Zachę- | nio w Orszy, uprasza 

RA nA: waż 659. VI. A. Firma brzmi: „PLATERÓW, SPADKOBIER skórne, i syfilis. Przy. najęcia. Ul. „Mickie“ Aa and DR LAA LAR LLA . УБ А. U BIE. , - jecie: #ча 0 Н z „| tel. 9-05, — torz. nge” 6101 A Eini „Koleżknia В taktagó: ZWiążka CY FELIKSA HR. BROEL-PLATERA, DOŻYWOTNICZKA EL. PT gg PSZ 430 С° icko Reformówanego Gospodarczego. w. Molodęcznie: Siedziba w * Motodecznie, róg ŽBIETA RADECKA-MIKULICZ“. Na mocy testamentu ź dn, 12 > SU z w Wilnie, przy ul. 
ul. Zamkowej i Rynku. Przedmiot — księgaf:nia i skład ma- marca 1921 r. zatwierdzonego decyzją Sądu Okręgowego w ul Wielka 21 BAWY Zawalnej Nr 11. Fe- terjałów pismiennych i kancelaryjnych. Firms1 istnieje od 1928 Wilnie Il Wydziału Cywilnego w dn. 4 listopada 1924 r. do- (Telet. 921) że POKOJE AWB liks Skup“. —0 
roku. Właściciel — Zarząd Centralny Biało ruskiego Związku żywotnią użytkowniczką jest Elżbieta Radecka--Mikulicz, zam. M 1 lub zi Wszyst= 8 ZA 
Gospodarczego w Wilnie, przy ul. Ostrobrar nskieį 15—3. w Wiłnie przy ul. Mickiewicza 22. Prokura udzielona Elżbie- kiemi wygodami. z šį e D Słowa” 

! 1258—VI cie Radeckiej-Mikulicz, wykreśla się. Udzielono prokury Marja- telefonem (bez kuch- 2 Du = 
E IA SNS S boj FAKE ZOZ RAA BY pm Paz nów *zam. w, Wilnie, ul, Mickiewicza 16е.Мвй ni) do wynajęcia so ВАВАЫ ! ' “° ju oną 

23.5 1929 r. 22. Włodzimierz Bielecki przestał być  plenipotent firmy. A i pl 9 r i pi yć plenipotentem firmy, Dok BGYEYRY iiinym - lokatorom. Nekroloai Odo 
10071. I. A. Firma: „Lipenholc Hirsz *. Siedziba we wsi 

Jasiuki, gm. Woropajewo, pow. Postawskiiego. Przedmiot — 
skup zawodowy materjałów leśnych w celu odsprzedaży. Firma 

Wszelkie zobowiązania, wieksle, umawy, i t. p. mogą być za- 
wierane i podpisywane iprzez Elżbietę Radecką-Mikulicz, lub 
prokurenta Marjana Radeckiego Mikulicza, lub osoby: do tego 

istnieje od 1929 roku. Właściciel Lipenholc: Hirsz, zam. tamże. 

10072. I. A. Firma: „Lurje Notel*. Skadziba, w Duksztach 
pow. Święciańskiego. Przedmiot — sklep gałanteryjno-galante- 

półwełn.janych i wełnianych. ryjny i towarów bawełnianych, pó 
Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Lu rje 

ROMUNT 

“Ha usteonaym szialiu 
(powieść) 

Książe zwykł zasypiać łatwo., spo- 
kojnie — dziś mu się coś przez sen ro- 
iła. Oto wszedł do wielkiej, ws;pania- 
łej świątyni, światła dziennego pełnej, 
nawa jest pusta, on sam jeden p'czez nią 
kroczy. 'Po obu stronach, aż Ixu skle- 
pieniu galerje z barwnego marmuru w 
romańskim stylu. jedna nad drugą, peł 
ne jakiejś świetnej nieznanej «mu publi- 
czności, w wielkiem ożywierniu. Przez 
okna kopuły wpada snop  ztocistych 
promieni i z ukosa da stóp miu się ście- 
le. Gdy stanął pośrodku świątyni za- 
brzmiała fanfara, jakby ma srebrnych 
trąbach zagrana... o przytłumionym, 
nieco żałośnym dźwięku — - zagrała raz 
i drugi. Ona woła go w górę! On idzie 
naprzód i już wstępuje q a schody zło- 
ciste w końcu świątyni. /Oto z wyższe- 
go chóru zabrzmiała no'wa tanfara peł- 
na, silna prawie jak grsmot groźna, to 
powitanie dla niego. Peewny siebie, du- 
mny kroczy dalej. 

Wzniósł oczy w g;órę... co to? bar 
wny, dziecinny balorik nad głową mu 
leci, jakby wskazując, mu drogę — 
pewno niebacznie 1troniony przez ko- 
goś z publiczności — ani go strącić, 
ani odpędzić @а przecież to Śmieszne. 

Znowu zagrały trąbki srebrne jed 
na po drugiej, z coraz to wyższych chó 
rów, w miarę jak: sam na wyższe wstę- 
pował stopnie. Psalonik ciągle mu krąży 
nad głową. Śmieje się na galerjach pu- 
bliczność ubavviona. Jego gniew ogar 
nia, przyśpieszył kroku, trąbki umilkły, 
tylko echa grają pod stropem. Wstąpił 
teraz w obłok mgły czarnej, nagle się 
potknął — przed nim wrota zawarte, 

koronka z/ kutego żelaza. Klucz wisi 

1259—VI 

Notel, zam. tamże. Przedmiot apteka 
1260—VI 

na zamku, on wziął go do ręki — w 
Watykanie widział podobny klucz: 
klucz św. Piotra! Trzyma go w ręku, 
znalazł otwór potrzebny, obraca go w 
tę i w tamtą stronę, kręci, próbuje — 
bez skutku. Publiczność się śmieje, — 
targnął kratą gniewny, jest mocna, 
niewzruszona. Balonik pękł nagle, do 
nóg mu upadły strzępy marne. Publi- 
czność z hałasem opuszcza galerje. Po 
co on tu się znalazł? I on na dół wró- 
ci i-wyjdzie. Lecz ca to? Jakieś dru- 
gie wrota zawarły się za nim poniżej— 
jest w potrzasku. A oto znowu dźwięk 
dziwny — szkła tłuczonego, trąby mil- 
czą, na schodach lśnią kryształy roz- 
bitego puharu... The Luck of Edenhale. 

— Któż mi pomoże? — zawołał w 
ucisku. Tam kroczy ku niemu po scho- 
dach w podróżnym, napół męskim stro- 
ju Iwieniecka, ach i księżna czarno u- 
brana, z różancem w ręku, wyraz ich 
twarzy poważny... iak on nielubi tej 
tragicznej maski. Przy tem te pianie 
nie mają pojęcia, jak się ubierać, wy- 
stępując w wielkim świecie... 

W tem ocknął się, ktoś ramienia 
jego dotykał, Mikołaj stał przed łóż- 
kiem. 

— Mości książe, mówił już czas. 
Na dworze była noc czarna, trąbki gra- 
ły pobudkę. Oprzytomniat w jednej 
chwili. Człowiek na jawie wymyśleć 
nie zdoła niedorzeczności, jakiemi mu 
sen czasem umysł mąci, pomyślał. Go- 
rące śniadanie stało na stole, Mikołaj 
wyszedł po konie. Książe nic nie jadł, 
jeno pił łapczywie czarną kawę, była 
dobra. Pił trzecią szklankę, gdy się zja 
wił szet sztabu, wiadomości były po- 
myślne, artylerja i piechota o północy 
zajęły wskazane pozycje. Wywiadowcy 
wrócili z nocnej wycieczki, u Niem- 
ców cisza, spokój, żadnego niema ru- 

4671. II. A. Firma: 

przez, Elżbietę Radecką-Mikulicz upoważnione przez udzielenie 
do tych czynności pełnomoctnictwa. 1264—VI 

Adi 620 S 
„KAZIMIERZ SAROL-SAROLIS“, 

i skład apteczny. 1265—VI 

chu, dadzą się zaskoczyć. Książe spoj- 
rzał na zegarek. 

— A więc za dwie godizny działa 
zagrają, rzekł. Po chwili wszedł Soło- 
min i Tobolenskij,j zawiadamiali, że 
pvłk gotów. 

Nastrój po dobrym śnie? spytał Gin 
wiki. ‚ 

— Doskonały, — odrzekł Sotomin. 
— A wróżby. —wołał Tobolenskij. 
Na ogół dobrze, — brzmiała od- 

powiedź. 
— A dla mnie, pytał w dalszym 

ciągu. 
— Wybrańcy losu przedwcześnie 

nie giną, odparł wróżbiarz, z odcie- 
niem ironji w głosie. 

— Do nas obu to mówi, stwierdził 
Tobolenskij z zadowoleniem. 

—_ Drogi nasze cokolwiek różne, — 
rzekł Ginwiłł z uśmiechem. 

— Sołomin zrobił się prawdziwym 
czarownikiem, gadał Tobolenskij, lu- 
dzie nasi mówią, że w nocy widziano 
w oknie jego jakieś światła czerwone i 
wiedźma przez nie prezleciała, ze złym 
duchem obcuje. Sołomin żachnął się 
niecierpliwie. 

— A teraz naprzód, marsz, idzie- 
my do pułku, zawołał Ginwiłł, przery” 
wając nie potrzebną gawędę, pamię: 
tajcie, gdy w górę wystrzeli błękitna 
rakieta, całą siłą naprzód. 

Noc całym ciężarem swych cieniów 
ciążyła jeszcze nad ziemią. Ginwiłł, po 
stwierdzeniu prawidłowości wszyst- 
kich rozporządzeń, dał rozkaz do wy- 
marszu. Koń nie zarżał, człowiek się 
nie odezwał, ledwo czasem szczęk bro- 
ni lub brzęk podkowy głośniej za- 
dźwięczał, cichy tupot koni mknących 
ku lasom, ledwo ciszę mącił. Roziskrzo 
na nocy korona gwiazdzista nie darzy- 
ła światłem ziemi, w niewidymce cie- 

  

  

  

mności pułk naprzód pomykał. Na 
oznaczonem stanowisku, u wzgórz pia- 
szczystych stała artylerja, opodal dwa 
baony piechoty w rezerwie. Ginwił się 
zatrzymał, wydał potrzebne zlecenia 
dowódcy, poczem pułk swój cwałem 
doganiał. Dotarli do lasu, wąskie pas- 
mo jego w kilka chwil przebrnęli. Za 
lasem u brzegu łąki błotnistej czekał 
posterunek wywiadowczy. Wiadomo- 
ści były dobre, Niemiec się nie ruszał, 
przesmyk błota umarzniętego, kędy 
kawalerja nawet przejść mogła stał 
otworem, bezpieczny. Przewodnicy na- 
przód, za nimi dowódca, za nim pułk 
cały. — Bez przygody i szwanku od- 
była się przeprawa. Wstąpilii na ląd 
stały, pewny, pokryty rzadkim borem, 
który ostatniem miał służyć ukryciem, 
stamtąd już wypad był łatwy, po su- 
chym terenie, karłowatą sosniną poro- 
słym, równym aż do niemieckich po- 
zycyj. Najtrudniejszy manewr przed 
bojem został wykonany, — nieprzyja- 
ciel nie spostrzegł, iż mróz most zbu- 
dował, choć wątły, przez nieprzebyte 
bagna, służące mu dawniej za bezpie- 
czną linję obronną. 

Teraz szwadrony na skraju boru 
zajmują swe stanowiska. Ginwiłł na- 
przód się wysunął, na miejsce otwarte 
wolnym kłusem przejeżdżał przed 
frontem, przysłuchiwał się z lubością 
jak cicho, jak sprawnie wykonywał 
pułk, trudny manewr nocny. 

Byle się artylerja nie spóźniła — 
myślał. Czy nie ziywa się: tam na 
wschodzie brzask przedwczesny? Aha, 
w porę, w porę zagrzmiały groźne 
słowa ze stalowych czeluści, przemó- 
wiły działa. Jedna salwa, potem dru- 
ga, potem trzecia, a Niemcy milczą — 
zaskoczeni. Wreszcie odpowiedzieli. 
Rozpoczęła się groźna wymiana zdań 
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0 argumentach zabójczej treści. Na tle 
nocnem, niebios błyskały wybuchające 
pociski. Kąśliwe są te gromy sztuczne, 
gniewu ludzkiego owoc! „I ukazały się 
im rozdzielne języki, jakoby ognia i 
usiadł na każdym z osobna”, na ||. 
kim usiadł ten skreślony z liczby zy- 
jących. To ducha złego zesłanie. 

Nieprzyjaciel był zmylony, całą 
uwagę skupił na lewą grupę wojska, 
która zadanie miała tylko obronne. 
Zrobiło się zimno, mróz z lekka się 
wzmagał, cienie nocy bladły, z poza 
chmur na wschodzie brzask wyzierał, 
Zbliżała się godzina głównego ataku, 
Ginwiłł pomknął przed frontem ku 
środkowi linji. Sałomin na koniu wy- 
chylił się z zarośli. 

— Czy.już, zapytał dowódcę, mi- 
jającego pierwszy szwadron. 

— Za chwilę, dam sygnał, rzucił 
mu Ginwiłł niewstrzymując konia. Osa- 
dził go wreszcie na lekkiej wyniosłości 
przed frontem pułku, po błyskach ogni 
i strzelaniny odgłosach, z uwagą śle- 
dził przebieg bitwy. 

Sołomin na czele swego szwadronu 
z niecierpliwością oczekiwał sygnału. 
Stał spokojnie, pewny siebie, mocny 
przeczuciem, że on dziś pułk do zwy- 
cięstwa poprowadzi — nie Ginwił. 
Szkoda jego, człek rzadkiej dzielności, 
ale pozbawiony światłej myśli prze 
wodniej. A on sam? On ją miał... dziś 
nowej szuka. Jakoż człowiek ostać się 
może niewzruszony, gdy wszystko wo- 
koło chwieje się i w gruzy wali? Ary- 
man światem zawładnął, jakoż walczyć 
z mocą jego? On się przed nim uko- 
rzył, zaufał jego opiece.. Jaka cisza i 
spokój trwa jeszcze na naszym odcin- 
ku, myślał, za chwilę... 

W tem salwa zagrzmiała, z prag- 
ciwległych krzaków gwizdnęły kule. Z 

7 nych dia 2—3 osól klamy 
Do wynajęcia poszukuje się w oo po Sea z 
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Grabowskiego w 
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przeraźliwym jękiem spadł rotmistrz Z ^ 
konia, raniony śmiertelnie. atoli AJ 
pluton widząc upadek dowódcy, odp › 
wiedział na salwę, bezładną — згле!а- / 
niną. 

Ginwiłł w tej chwili sam dła siebie 
jakby nie istniał, żył tylko dla walki i 
zwycięstwa. Myśl rozogniona zapałem 
bojowym, pracowała gorączkowo, — 
wiedział, widział, co się działo na: ca- 
łej linji. Stał przed frontem groźny, 
wyniosły, jak śpiżowa postać  Col- 
leon'a. 

W robocie potężnej a misternej 
maszyny, której sam był główną sprę- 
żyną, usłyszał teraz zgrzyt niespodzia- 
ny — ta bezładna strzelanina w pierw 
szym szwadronie... To nic, pomyślał, | 
Sołomin ma głowę, położenie opanuje- 
Ale Sołomin już jej nie miał. 

T eraz dał rozkał do ataku — SY“ 
gnał. W górę strzeliła rakieta i sjęko* 
nęła nad jego głową, jak błękitna ko- 
meta, na smugach dymu zwisły kule 
ogniste. 

Pułk runął nap rzód z okrzykiem || 

bojowym, ha, wielka chwila! Iskrą woli 
własnej — męstwa ogień w masaćlt 4 
wzniecił, pchnął je na drogę zwyci 
stwa i chwały, chwila warta była 4 
cia. Jak płomień, jak piorun leci 
przód i duch jego płonie w tysiąca 
Gwizdnęła kula jedna i druga. Co 
piorun płomienie zapala: 'a w niej 
piorunem godzą ciemności!!! Zgasł 1 
Śli pożar, marnie jak świeca, gdy sk 
dłem ją musnął nietoperz. Zgaś 
jej błyskawicznie odczuły najda/sze 
szeregi — zerwał się prąd magnetycz 
ny, który w nich wolę i wiarę zapala*- 

Wódz leżał martwy, na wrzosach 
brunatnych, zalany krwią własną. 
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